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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia selalu akan 

mengalamai 3 (tiga) peristiwa yang penting yaitu: pertama, waktu ia pertama kali 

dilahirkan, kedua, waktu ia kawin, dan ketiga, pada waktu ia meninggal dunia.1
)  

Setiap manusia baik yang melakukan perkawinan maupun tidak pasti akan 

meninggal dan menyisakan harta benda yang tidak dapat dibawa saat kematiannya 

datang. Begitu pula hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan 

merupakan bidang hukum yang pasti ditemui dimasyarakat. Hukum waris 

mengatur tentang akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan 

karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan orang mati 

beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam 

hubungan antar mereka maupun antara mereka dan pihak ketiga.
2)

 

Hukum waris di Indonesia memperkenankan para ahli waris untuk menempuh 

upaya hukum melalui pengadilan.
3)

 Pengadilan negeri di Indonesia dalam 

memutus perkara waris mengacu pada tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum 

Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Waris Barat), karena hukum waris di Indonesia masih bersifat 
                                                                 

1
 ) Oemar Moechthar,  Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta 

Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgelijk Wetboek, Yuridika: Volume 

32 No. 2, Mei 2017, hal.  281. 
2)

 Iman Sudiyat, Peta Hukum Waris di Indonesia, Kertas Kerja Simposium Hukum 

Waris Nasional, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen 

Kehakiman,1989), hal.20. 
3) 

N.M Wahyu Kuncoro, Waris: Permasalahan dan Solusinya, (Jakarta: Raih Asa 

Sukses, 2015), Hal.112. 
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pluralistis.
4) 

Ketiga sistem waris tersebut berlaku mengikuti bentuk masyarakat 

dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Namun hal yang wajib ada adalah 

3 (tiga) unsur pokok yang mutlak mengenai waris. Unsur pertama, pewaris 

(erflater), yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang 

meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, ahli 

waris (erfgenaam), yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam 

kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian 

tertentu. Ketiga adalah harta warisan (nalaten schap), yaitu segala harta kekayaan 

yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta 

kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. 

Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu 

atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.
5
 

Hukum Waris Adat mengacu pada suatu kebiasaan dan sistem kekeluargaan 

yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pada umumnya 

dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) sistem patrilineal (terdapat 

pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan 

Bali), (2) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan (3) sistem 

bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera 

Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, 

Ternate dan Lombok).
6
 

                                                                 
4)

 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, 

Cetakan ke-2. (Jakarta: Renada Media Group, 2006). hal.1. 
5
) Oemar Moechthar,  Op.Cit, hal. 283.  

6)
 Wirjono Prodjodikoro.Hukum Warisan Di Indonesia.Vorkink van 

Hoeve.Bandung.hal 8-10, R.van Dijk.Pengantar Hukum Adat Indonesia.Terjemahan oleh 

A. Soehardi. Vorkink van Hoeve. Bandung. Hal 43-45. 
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Hukum Waris Islam secara garis besar mengacu pada kitab sucinya, yaitu Al-

Qur’an yang membagi ahli waris menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu: 1) Ahli 

waris menurut Al-Qur‟an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur‟an disebut 

dzul faraa’idh sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak 

berubah-ubah. 2) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah yaitu 

golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli 

waris yang terlebih dahulu dikeluakan adalah dzul faraa’idh, setelah itu sisanya 

diberikan kepada ashabah. 3) Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam. 

Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada dzul faraa’idh dan tidak ada 

pula ashabah.
7)

 

Hukum Waris Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

selanjutnya disingkat KUHPer yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk 

Wetboek termasuk dalam bidang hukum perdata. Meski letaknya ada di bidang 

hukum perdata, ternyata terdapat aturan yang bersifat memaksa (dwingend recht) 

di dalamnya. Sifat memaksa dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan 

pemberian hak mutlak (legitime portie) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah 

tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat 

ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya. 

Dalam hukum waris perdata yang diatur KUHPer,  memiliki ciri khas yang 

berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta 

peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang 

                                                                 
7)

 Mohammad Yasir Fauzi, Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam, Volume.9, Nomor. 2, Edisi Agustus 2016,hal.64.   
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berhak atas harta tersebut.8
) Untuk memperoleh harta warisan menurut KUHPer, 

dikenal 2 (dua) cara, yaitu : pewarisan secara ab intestato, yaitu pewarisan 

menurut undang-undang; dan pewarisan secara testamentair, yaitu Pewarisan 

karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament.
9)

 Hukum waris perdata dalam 

KUHPer termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar 

mengatur dan tidak memaksa, hal ini dapat dilihat dari cara pelaksanaanya di 

mana pelanggaran terhadap norma-norma hukum perdata baru diambil tindakan 

oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa 

dirugikan.
10)

 

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut 

sistem hukum waris perdata ada dua cara, yaitu: a) Menurut ketentuan undang-

undang (ab intestato) Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas 

menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, 

namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup 

maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang 

ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut Undang-Undang berdasarkan 

hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu: 1) Golongan I: keluarga dalam 

garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami 

atau isteri yang hidup paling lama. 2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke 

atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta 

keturunan mereka. 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas 

                                                                 
8)

 Sulih Rudito, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,  Penerapan Legitimie Portie 

(Bagian Mutlak) dalam pembagian warisan menurut KUH Perdata), Edisi 3, Volume 2, 

Tahun 2015, hal. 2 
9)

 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op.Cit.,hal.16. 
10)

 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1986), hal 77. 



5 

 

dari pewaris. 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak 

keluarga lainnya sampai derajat keenam. Undang-Undang tidak membedakan ahli 

waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Namun 

bila ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota 

keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian juga, 

golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. b) 

Ditunjuk dalam surat wasiat (testament) Surat wasiat (testament) merupakan suatu 

pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama 

surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat 

meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat 

jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.
11

 

Secara tidak sadar, sesungguhnya pengaturan pembagian warisan dalam 

KUHPer secara tidak langsung terdapat unsur memaksa untuk melindungi 

kepentingan seseorang, misalnya mengenai pemberian bagian atau benda yang 

harus diberikan kepada ahli waris tertentu atas harta warisan tertentu yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sistem pembatasan dalam hal membuat 

hibah wasiat berdasarkan KUHPer tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan 

dibagikan kepada ahli waris, adalah tentang legitimie portie atau wettelijk erfdeel 

(besaran yang ditetapkan oleh undang-undang).
12)

 Hal ini jelas diatur dalam Pasal 

913 KUHPer yang berbunyi: 

Legitimie portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah 

bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris 

dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang 

yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai 

hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. 

                                                                 
11

)  Mohammad Yasir Fauzi, Op.Cit.hal. 61. 
12)

 Oemarsalim, Op.Cit.,hal.10. 
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Pengaturan hukum waris dalam KUHPer termasuk dalam sistem hukum 

waris yang paling sering digunakan karena diyakini memberikan kepastian hukum 

dalam penerapannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 

merupakan negara hukum yang jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Ada banyak asas dan dasar hukum menurut 

KUH Perdata terhadap pembagian warisan. Mengenal dan memahami hakiki dari 

asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian warisan kepada ahli waris yang 

berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil.
13)

 Pengaturan 

mengenai hukum waris diatur dalam Buku ke-II KUH Perdata, dimulai dari 

pengaturan hak dan kewajiban, benda apa saja yang dapat diwariskan hingga 

pembagian yang diperoleh masing-masih pihak ahli waris. 

Di dalam sebuah peristiwa waris sering pula dikenal istilah hibah, yang 

artinya suatu persetujuan dengan mana penghibah, diwaktu hidupnya dengan 

cuma-cuma menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang 

menerima penyerahan hibah itu.
14)

 Begitupun Pasal 1666 KUHPer yang 

menyatakan:  

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang  

    penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma,  

      tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan  

      seseorang yang menerima penyerahan barang itu.Undang- 

      undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara 

      orang-orang yang masih hidup. 

 

                                                                 
13)

 Anisitus Amanat, Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata 

BW, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.1. 
14)

 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Cetakan 

ke-4.(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 30. 
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Para ahli waris tentu memiliki hak-hak khusus untuk memperoleh harta 

warisannya. Ketentuan Undang-Undang yang menyatakan siapa-siapa saja yang 

dapat terpanggil untuk mewaris tidaklah lengkap, apabila kepada mereka yang 

terpanggil untuk mewaris tidak dilengkapi dengan peraturan untuk melaksanakan 

haknya dan wewenang-wewenang untuk mempertahankan hak-hak tersebut. 

Dalam Pasal 913 KUHPer menyatakan legitimie portie atau bagian warisan 

menurut undang-undang ialah bagian harta benda yang harus diberikan kepada 

ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang 

yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara 

orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Dari pengertian tersebut 

tersirat bahwa bagian legitimie portie tidak dapat diganggu sama sekali baik 

karena hal apapun, termasuk hibah. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, 

khususnya dalam hal ini mengenai legitimie portie kepada ahli waris tertentu atas 

sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris 

membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, 

maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang 

telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian 

mutlak (legitime portie) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan 

memperhatikan Pasal 1086 KUHPer, tentang hibah-hibah yang wajib dilakukan 

inbreng (pemasukan). Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga 

legitimaris, berarti selama seseorang yang bagiannya ditetapkan dalam surat 

wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa 

dilaksanakan, kalaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli 

waris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai 
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dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Melihat dari amanat Pasal 

tersebut, maka ditemukan ketidakpastian untuk masyarakat dimana Hibah sebagai 

suatu persetujuan atau perjanjian bisa dibatalkan begitu saja, padahal telah 

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat syahnya suatu 

perjanjian yang sesuai ketentuan perundang-undangan di Negara Republik 

Indonesia yang menyatakan supaya terjadinya suatu perjanjian yang sah, perlu 

dipenuhi empat syarat; 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 

2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3.Suatu pokok persoalan tertentu, 

4.Suatu sebab yang tidak terlarang.Sedangkan pada Pasal 1337 KUHPer 

menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-

undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban 

umum.Sehingga dalam hal ini dapat terlihat bahwa terdapat suatu pertentangan 

antar hukum di Negara ini. 

Faktanya di masyarakat, dapat kita temukan berbagai pelanggaran atas bagian 

mutlak (legitimie portie) di sekitar kita, misalnya kasus Putusan Mahkamah 

Agung No.1525K/Pdt/2015.Pada kasus ini pewaris adalah Almarhum Max 

Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang menikah dan tidak pernah membuat 

perjanjian pemisahan harta. Almarhumah Soeprapti yang sebelumnya telah 

mendapatkan bagian warisnya dari sang suami Almarhum Max Sutanto. Dari hasil 

pernikahan sah antara Almarhum Max Sutanto dengan Almarhumah Soeprapti 

terdapat 2 (dua) anak kandung yaitu Haryanti Sutanto (sebagai Penggugat) dan 

Soerjani Sutanto (sebagai Tergugat). Namun ternyata, sebelum anak kandung 

lahir, pasangan Almarhum mengasuh dua anak asuh yang bernama Yetty Sutanto 

dan Hendro Sutanto.Status anak asuh tersebut tidak disahkan secara hukum. 
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Bahwa Almarhumah Soeprapti semasa hidupnya memberikan hibah secara 

sepihak yang merupakan harta milik bersama (Boedel Waris) kepada tergugat 

dimana pembagian tersebut ternyata melanggar ketentuan legitimie portie ahli 

waris lain. Almarhumah Soeprapti juga meninggalkan sebuah surat wasiat yang 

mencantumkan bagian-bagian yang diberikan kepada anak-anaknya yang ternyata 

bertentangan dengan Pasal 914 KUHPer dan berdasarkan Pasal 920 KUHPer, 

Pasal 924 KUHPer, dan Pasal 916 KUHPer yang menyatakan pembagian tersebut 

dapat dihitung ulang agar masing-masing ahli waris bisa mendapatkan bagian 

yang setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan legitimie portie.   

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus dengan menimbang atas 

segala pembuktian yang diberikan oleh Penggugat (Haryanti Sutanto) dan 

Tergugat (Soerjani Sutanto), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat pada 29 Januari 2014 mengadili bahwa Eksepsi Tergugat ditolak, dan 

Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Pada tingkat banding, putusan 

Pengadilan Negeri telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan 

Putusan Nomor: 514/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 16 Oktober 2014 dengan amar 

putusan banding tersebut ialah menerima permohonan banding Pembanding 

semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

Nomor: 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 29 Januari 2014 dengan perbaikan 

suatu objek tanah dan bangunan yang semula di gugat tidak dapat diterima. 

Setelah putusan banding tersebut diberitahukan kepada 

Penggugat/Pembanding ada tanggal 25 Februari 2015, kemudian pada                   

5 Maret 2015 diajukan akta permohonan kasasi dalil dalam memori kasasi ialah 

bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta kurang memberikan pertimbangan dan tidak 
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memberikan alasan yang mendasar dalam meneliti berkas perkara mengenai 

gugatan obyek tanah dan bangunan yang tidak dapat diterima dengan 

menggunakan rujukan putusan terdahulu. Lalu disebutkan pula bahwa putusan 

telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPer yang mengatur 

pengecualian hibah dapat ditarik kembali dan Pasal 924 KUHPer mengenai hibah 

yang dapat ditarik kembali bila melebihi ketentuan legitimie portie.  

Tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi, maka di cobalah 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Konstitusi dengan menimbang, bahwa 

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan 

oleh Pemohon Kasasi Haryanti Sutanto, S.H.,M.Kn., tersebut harus ditolak 

dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 

514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki amar putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 

29 Januari 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini : 

MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ,Haryanti 

Sutanto S.H.,MKn. tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi 

Jakarta Nomor 514/PDT/ 2014/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2014 yang 

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 

320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Januari 2014. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan kajian 

lebih lanjut mengenai topik ini dan mengangkatnya dalam penulisan dengan judu: 

“Akibat hibah sebagai perjanjian yang dibatalkan karena menyebabkan tidak 

terpenuhinya bagain legitimie portie ahli waris mengacu pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata”. 
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1.2 Pokok Permasalahan 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dalam penulisan tesisi ini yang 

menjadi pokok permasalahan adalah: 

1.2.1 Bagaimana kepastian hukum hibah sebagai suatu perjanjian jika 

dilaksanakan bersamaan demi tercapainya bagian legitimie portie ahli 

waris untuk masyarakat Indonesia dengan contoh kasus Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 1525K/Pdt/2015? 

1.2.2 Bagaimana penerapan penegakan hukum waris di Indonesia 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait 

dilakukannya pemasukan kembali (inbreng) harta warisan demi 

tercapainya legitimie portie seorang ahli waris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


