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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama 

dan golongan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat 

ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan 

perkembangannya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin 

kompleks dan rumit. 

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, 

namun sebagai mahkluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena 

manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam 

lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan 

dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara 

melangsungkan perkawinan. 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum 

mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Dalam Pasal 1  Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU 

Perkawinan), perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “(1) Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  
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Masyarakat Indonesia sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta 

perkawinan (harta bersama), dimana Para mempelai tidak pernah meributkan 

mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami 

pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan dengan 

perkembangannya budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan 

materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah, setelah berabad-abad pola 

hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia. 

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang 

melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna 

mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan 

yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, 

hal ini dituangkan dalam suatu UU Perkawinan yang berlaku bagi semua warga 

negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebelum lahirnya UU Perkawinan tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) telah terlebih dahulu mengatur 

mengenai perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 KUHPerdata
2
,  

yang artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya 

memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria 

dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. 

Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini. 

Di Indonesia, para mempelai sebelum melangsungkan perkawinan dapat 

membuat suatu perjanjian untuk mengatur lebih lanjut mengenai harta mereka, 

perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin tersebut 
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Pasal 26 KUHPerdata berbunyi “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam 

hubungan-hubungan perdata.” 
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sifatnya tidak wajib melainkan pilihan, namun karena sifatnya pilihan maka 

perjanjian kawin mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Perjanjian 

kawin ini di atur di dalam Pasal 139 KUHPerdata
3
, dan harus dibuat dengan akta 

Notaris sebelum perkawinan berlangsung
4
. Pada era sebelum moderensisai, 

perjanjian kawin dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra 

mereka juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin 

mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini 

(harta yang didapat setelah pernikahan). Perjanjian Kawin juga banyak dipilih 

calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi.  

Dalam UU Perkawinan juga mengatur mengenai perjanjian kawin 

sebagaimana ternyata dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :
5
 

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak 

atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya 

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”   

 

Dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka semua harta 

mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, 

maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah 

hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari 

masing-masing pihak tersebut.
6
 

Apabila para mempelai tidak menandatangani perjanjian kawin maka 
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 Pasal 139 KUHPerdata berbunyi “Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat 

menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak 

bertentangan dengan tata susila yang baik ataudengan tata tertib umum dan diindahkan pula 

ketentuan-ketentuan berikut.” 
4
Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Centre 

Publishing, 2002), hal. 30. 
5
 Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. 

6
 H. A. Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama,(Bandung: Mandar 

Maju, 2007), hal. 11. 
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terjadi penggabungan harta (harta bersama). Dalam Pasal 119 KUHPerdata
7
 

membahas mengenai harta bersama yang dimaksud dengan harta bersama adalah 

segala bentuk harta baik berupa warisan, hadiah dan bahkan bawaan suami istri 

sejak dilangsungkannya pernikahan menjadi harta bersama.
8
 

Harta bersama juga di atur di dalam UU Perkawinan sebagaimana di atur 

dalam Pasal 35 ayat (1)
9
 yang artinya, harta yang diperoleh selama perkawinan 

sedangkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya 

perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
10

 

Dalam perkawinan dapat terjadi perselisihan ataupun penyebab lain yang 

menyebabkan berakhirnya perkawinan seperti kematian. Apabila terjadi kematian 

maka harta peninggalan dari almarhum atau almarhumah akan jatuh ke ahli waris 

mereka.  

Negara Republik Indonesia mempunyai beraneka sistem hukum kewarisan 

yang berlaku bagi warga negaranya, yaitu Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini 

salah satunya adalah Pasal 136 Wet op de Staats van Nederland Indische yang 

disingkat Indishe Staatsregeling atau IS tahun 1925, yang mulai berlaku pada 

tanggal 01 Januari 1926
11

. 

Pasal tersebut berasal dari Pasal 109 Reglement op get belied der 

Regeerings van Nederland Indishe disingkat Regeering Reglement (RR 

                                                     
7
 Pasal 119 KUHPerdata berbunyi “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut 

hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-

ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak 

boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri” 
8
 https://www.notarisdanppat.com/konsep-pembagian-harta-bersama-dalam-KUHPerdata/ (diakses 

pada tanggal 02 Juni 2018) 
9
Pasal 35 ayat (1) berbunyi “ harta bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama masa 

perkawinan” 
10

Loc.cit  https://www.notarisdanppat.com/konsep-pembagian-harta-bersama-dalam-KUHPerdata/ 

(diakses pada tanggal 02 Juni 2018) 
11

 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata.Jakarta : Sinar Grafika,2015. Hal. 1 

https://www.notarisdanppat.com/konsep-pembagian-harta-bersama-dalam-kuhperdata/
https://www.notarisdanppat.com/konsep-pembagian-harta-bersama-dalam-kuhperdata/
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Staadsblad Belanda tanggal 01 Januari 1854 Nomor 29 jo Staatsblad Hindia 

Belanda Tahun 1855 Nomor 2) yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1855 

yang semula berasal pula dari Pasal 6-10 Algemeene Bepalingen van Wetgeving 

(AB) tahun 1848.
12

    

Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) golongan penduduk 

Hindia Belanda, yaitu sebagai berikut:
13

 

a. Golongan Eropa             : Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, 

termasuk di dalamnya Jepang, 

Amerika, Australia dan Kanada; 

b. Golongan Timur Asing : Tionghoa, Arab, India, Pakistan, 

Muangthai,  dan lain-lain; 

c. Golongan Bumi Putera    : orang Indonesia asli yang terdiri 

atas 19 Kukuban. 

Sistem Hukum Kewarisan Perdata tertuang dalam Burgerlijk Wetboek 

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata) 

berdasarkan Pasal 131 IS jo Staatsblad 1917 Nomor 12 jo Staatsblad 1924 Nomor 

557 tentang Penundukan diri terhadap hukum eropa, oleh karena itu  KUHP 

berlaku bagi :
14

 

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; 

2. Orang Timur Asing Tionghoa (staatsblad 1917 Nomor 129); 

3. Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri 
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 Ibid. 
13

 Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat 

(Burgerlijk Wetboek). Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hal 13-14 
14

Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek. Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983, hal 10. 
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kepada Hukum Eropa; 

Bagi orang indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa. Hukum 

Waris Barat tidak berlaku. 

Sedangkan dalam Sistem Hukum Kewarisan Adat, hukum kewarisan ini 

beraneka sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum 

adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan secara
15

 : 

a. Sistem matrilineal : sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu 

menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya keatas kepada ibunya 

kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai 

marganya, dimana klan ibunya berasal dan keturunannya, mereka semua 

menganggap satu klan ibunya, seperti contohnya di Minangkabau, 

Enggano dan Timor;
16

  

b. Sistem patrilineal : sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan 

hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, keatas kepada ayahnya ayah, 

hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di Tanah 

Batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu dimana setiap 

orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya 

tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, seperti di Lampung 

dan Rejang.
17

  

c. Sistem bilateral atau parental : sistem dimana setiap orang itu 

menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun 

                                                     
15

Ibid.    
16

 Mohd. Idris Ramulyo, op.cit,hal 4 
17

 Hazairin,Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits, cet.kelima. Jakarta: 

Tintamas,1982, hal 11 
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kepada ayahnya.
18

 

Selain hukum waris perdata dan hukum waris adat, juga terdapat hukum 

waris agama Islam. 

Dalam pewarisan dapat juga dilakukan dengan akta wasiat (testament acte) 

yang sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan 

menggunakan akta wasiat (testament acte) menjadi suatu hal yang utama. Pada 

jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk testament, yaitu: lisan 

dan tertulis. Pada waktu membuat testament, baik tertulis maupun lisan, harus 

hadir tujuh orang saksi. Pada testament yang tertulis, para saksi harus ikut 

menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. 

Sedangkan pada testament yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa 

yang diterangkan oleh si pewaris. Adapun pengertian dari pewaris itu sendiri 

adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laik-laki maupun perempuan yang 

meninggalkan harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat 

maupun tanpa surat wasiat. 

Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat (testament acte) pada umumnya 

merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah 

ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas 

dalam Pasal 875 KUHPerdata : 

“suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan 

terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.” 

 

Surat wasiat yang merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai 

apa kehendaknya setelah ia meninggal dunia, pada dasarnya lahir dari sebuah 
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 Ibid.  
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pernyataan yang merupakan kemauan seseorang dan pernyataan tersebut setiap 

waktu dapat ditariknya kembali oleh sang pembuat kehendak. Penarikan kembali 

dapat dilakukan secara tegas ataupun dengan diam-diam
19

 .  

Wasiat (testament) merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat 

hubungannya dengan sifat “herroepelijkheid” (dapat dicabut) dari ketetapan 

wasiat (testament) itu. Disini berarti bahwa wasiat (testament) tidak dapat dibuat 

oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu 

pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (testament). Hal ini seperti ternyata 

dalam pasal 930 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : 

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak 

diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk 

mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar penyataan 

bersama atau bertimbal balik.” 

 

 Isi dari wasiat lazimnya mengatur mengenai harta peninggalan benda 

bergerak dan tidak bergerak, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah 

benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang 

dinyatakan sebagai benda bergerak. Benda bergerak diatur dalam Pasal 509, 510 

dan 511 KUHPerdata. Ada dua golongan benda bergerak, yaitu: 

1. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat 

dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat-ke tempat yang lain. 

Misalnya: kendaraan (seperti: meja, kursi, alat-alat tulis), dan sebagainya; 

2. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak 

ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya: hak memetik hasil 

dan hak memakai; hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup 
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 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakkan XXXII.Jakarta: Intermasa, 2003, hal 107 
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seseorang; hak menuntut di muka pengadilan agar uang tunai atau benda-

benda bergerak diserahkan kepada seseorang (penggugat); saham-saham 

dari perseroan dagang, dan hak terhadap surat-surat berharga lainnya; hak 

kekayaan intelektual yang meliputi hak penemuan, hak cipta, hak paten, 

dan hak merek.
20

 

 Sedangkan benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, 

tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. 

Benda tak bergerak diatur dalam Pasal 506,507 dan 508 KUHPerdata. Ada tiga 

golongan benda tak bergerak, yaitu: 

a. Benda yang menurut sifatnya tak bergerak yang dapat dibagi lagi menjadi 

tiga macam: 

1. Tanah; 

2. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar 

serta bercabang (seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dipetik, 

dan sebagainya); 

3. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena dididirikan di atas 

tanah, yaitu karena tanaman  dan terpaku seperti bangunan. 

b. Benda yang menurut tujuan pemakaiannya bersatu dengan benda tak 

bergerak dalam harta peninggalan benda tidak bergerak seperti tanah 

dan bangunan.  

Namun ada juga surat wasiat yang berisi tentang hal-hal yang tidak 

secara langsung berhubungan dengan harta peninggalan seperti :
21

 

                                                     
20

 https://brandalmetropolitan.blogspot.co.id/2017/01/definisi-benda-bergerak-dan-benda-tak.html, 

diakses pada tanggal 20 April 2018. 
21

 Maman  Suparman,op.cit. hal. 117 

https://brandalmetropolitan.blogspot.co.id/2017/01/definisi-benda-bergerak-dan-benda-tak.html
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1. Surat wasiat berisi perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau 

larangan melakukan tindakan tertentu. 

2. Surat wasiat berisi pencabutan testament yang terdahulu. 

3. Surat wasiat berisi pengakatan seseorang wali atau pelaksana wasiat. 

Hukum waris dalam KUHPerdata termasuk dalam lapangan atau bidang 

hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum 

perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan 

tidak ada unsur paksaan.  Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya 

dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur 

paksaan 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 telah 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 KUHPerdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan)
22

. 

Menurut Undang-undang dan dari pembatasan yang diadakan Undang-

undang terhadap harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi 

menurut Undang-undang atau legitieme portie (bagian warisan menurut Undang-

undang), yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu 

beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang 

                                                     
22

Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 1 
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disebut para legitimaris
23

. 

Legitime portie dalam Pasal 913 KUHPerdata adalah suatu bagian dari 

harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam 

garis lurus (baik garis lurus ke bawah maupun garis lurus ke atas), dan terhadap 

bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian 

(hibah) maupun berupa hibah wasiat
24

. 

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang 

meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan 

kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban 

tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain 

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata 

memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu 

menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi 

kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan 

pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui 

persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan 

harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya 

lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk 

dibagi. 

Lembaga yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), yang merupakan instansi pemerintah. Hal ini telah 

ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

                                                     
23

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit PT. Pradnya 

Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995, hal. 239 
24

 R. Subekti, Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cet. 

1.Jakarta:Intermasa,2005. hal 29 
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Pendaftaran Tanah. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah ini, tugas 

pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam 

pelaksanaan pendaftaran ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam 

proses pendaftaran tanah, di mana kewenangan dari PPAT adalah membuat alat 

bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun yang nantinya akan dijadikan dasar dalam proses 

pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undnag Pokok Agraria 

(UUPA), kegiatan pendaftaran meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan 

tanah. Selain itu mencakup pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 

tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang 

memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang 

dikuasainya.
25

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria mengenai hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 16 di 

mana dikenal adanya jenis-jenis hak atas tanah. Jenis-jenis hak atas tanah tersebut, 

antara lain : 

                                                     
25

 Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 

2012, hal. 21 
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a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 
c. Hak Guna Bangunan; 

d. Hak Pakai;  

e. Hak Sewa; 

f. Hak Membuka Tanah; 

g. Hak Memungut Hasil Hutan. 

 

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional 

membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk:
26

  

1. hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang 

dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan 

hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada 

orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha 

(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). 

2. hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang 

bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 

menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan 

dialihkan. Dua (2) bentuk peralihan hak atas tanah dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
27

 

a. Beralih 

Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain 

karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. 

Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum, artinya dengan 

meninggalnya pemegang hak (subjek), maka ahli warisnya memperoleh 

hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini, pihak yang memperoleh hak harus 

memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak atas tanah. 

Dialihkan/pemindahan hak 

b. Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang (subjek) haknya kepada 

pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. Perbuatan 

hukum tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan 
dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang. Dalam 

peralihan hak di sini, pihak yang mengalihkan/memindahkan hak harus 

berhak dan berwenang memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang 

                                                     
26

 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 64 
27

 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Predana Media, Jakarta, 

2010,hal. 301 
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memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas 

tanah. 

 
Dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah dapat beralih dengan cara 

pewarisan dan dengan   pemindahan   hak   sesuai   dengan   ketentuan   hukum 

yang berlaku. Pemindahan hak atas tanah adalah pengalihan hak atas tanah 

kepada pihak lain, sedangkan peralihan hak dengan pewarisan adalah peralihan 

hak yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pewaris.
28

  

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli 

warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata. Oleh karena itu, pewarisan baru 

akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu ada seseorang yang meninggal 

dunia, ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh 

warisan pada saat pewaris meninggal dunia, dan ada sejumlah harta kekayaan 

yang ditinggalkan pewaris.
29

  

Berdasarkan KUHPerdata, seorang ahli waris dapat mewarisi sejumlah 

harta pewaris melalui dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang (ab 

intestato) dan ditunjuk dalam surat wasiat (testamenter). 

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan 

hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan 

kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa 

seseorang memiliki hak untuk menentukan kehendaknya terhadap harta 

kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ia tidak ingin 

menentukannya sendiri maka undang-undang kembali akan menentukan 

                                                     
28

 J. Andi Hartanto, Op. cit, hal. 2 
29

 H. Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, 

Bandung, Refika Aditama, 2011,hal. 25 
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pengaturan mengenai harta kekayaan orang yang meninggal tersebut. Di samping 

undang-undang, penunjukan seseorang yang mewarisi harta kekayaan pewaris 

dapat juga ditunjuk melalui surat wasiat (testamenter). 

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah 

keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar 

perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Bila keluarga sedarah dari 

suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan 

menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal 

tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. 

Ahli  waris menurut undang-undang atau ahli waris

 ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, 

yaitu:
30

 

1. Golongan pertama, keluarga dari garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak 

beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan/atau 

yang hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan/atau yang hidup 

paling lama. 

2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan 

saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. 

3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari 

pewaris. 

4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping san 

sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. 

 

Dalam Hukum Waris Perdata, Undang-undang tidak membedakan ahli 

waris laki-laki maupun perempuan, hanya ada ketentuan jika ahli waris pertama 

ada maka akan menutup hak untuk anggota keluarga lainnya di luar ahli waris 

golongan pertama. Selain pewarisan menurut undang-undang (ab intestato), ada 

juga pewarisan menurut wasiat (testamenter). Pewarisan menurut wasiat 

(testamenter) ini disertai dengan adanya surat wasiat. Berdasarkan beberapa 

                                                     
30
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peraturan yang dimuat dalam KUHPerdata tentang surat wasiat, dapat 

disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-

undang.
31

 

Dalam Pasal 881 ayat (2) menyatakan bahwa “dengan sesuatu 

pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris 

tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas atas sesuatu bagian 

yang mutlak”. Ketentuan tersebut membatasi pembuat surat wasiat agar tidak 

merugikan ahli waris menurut undang-undang (ab intestato). Apabila melihat 

peraturan dalam KUHPerdata, maka menurut isinya wasiat (testament) 

digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

a. Wasiat pengangkatan ahli waris (erfstelling)
32

 

 

surat wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta 

benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik 

seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga. Pemberian 

erfstelling ini meliputi hak-hak (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (passiva) 

pewaris, tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukannya meliputi 

suatu bagian yang sebanding dengan warisan. 

b. Hibah wasiat atau legaat
33

 

 

suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau 

beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua berang-barang dan 

                                                     
31

 Ibid, hal. 31 
32

Pasal 954 KUHPerdata berbunyi “Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana 

pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu 

dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.” 
33

Pasal 957 KUHPerdata berbunyi “Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris 

memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang 

dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak 

pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.” 
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macam tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, 

atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.  

Hibah wasiat berbeda dengan hibah biasa. Hibah biasa dilaksanakan 

ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan hibah wasiat dilaksanakan ketika 

pemberi hibah telah meninggal. Hibah wasiat harus memenuhi beberapa 

persyaratan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum waris dan 

tidak merugikan para ahli waris yang tidak memperoleh warisan melalui hibah. 

Dalam seseorang membuat wasiat, dapat dibuat secara notaril maupun 

dibawah tangan, seseorang mempunyai hak untuk menentukan kepada siapa saja 

ia akan memberikan harta peninggalannya, tidak terkecuali kepada pihak ketiga 

diluar dari ahli warisnya yang sah. Seseorang dapat juga menentukan berapa 

besaran bagian yang akan diberikan kepada ahli warisnya maupun kepada pihak 

lain. 

Sebagai Notaris yang mempunyai tugas untuk membuat akta otentik 

sebagaimana ternyata dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, yang untuk selanjutnya disebut UUJN yang berbunyi :
34

 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 
ditetapkan oleh undang-undang.” 

 

Dalam hal wasiat, wasiat dapat dibuat baik secara notaril maupun dibawah 

                                                     
34
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tangan. Apabila wasiat dibuat dalam bentuk notaril, maka Notaris mempunyai 

peran untuk menuangkan kehendak terakhir seseorang serta melaporkan ke Pusat 

Daftar Wasiat. Sebagai Notaris yang membuat akta wasiat, tidak mempunyai hak 

untuk merubah, menambah atau mengurangi isi dari wasiat seseorang. Sehingga 

apabila isi dari wasiat ternyata melanggar hak mutlak (legitime portie) dari ahli 

waris baru akan diketahui setelah pewaris meninggal dan wasiat terbuka.  

Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat 

wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian 

dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan 

hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris 

terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli 

waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang 

memiliki bagian mutlak (legitime portie), yang diatur dalam Pasal 913 

KUHPerdata
35

 yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. 

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya 

selama ahli waris 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 ahliwaris testamentair, maka 

harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang 

seharusnya mereka dapatkan. 

Sebagai ilustrasi dalam tesis ini, penulis akan membahas putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, tentang pembagian 

                                                     
35

 Pasal 913 KUHPerdata berbunyi “Legitieme 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.” 
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waris perdata antara Ansye E Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce serta Hetty 

Masengi selaku penggugat dengan Jeanne Masengi dan Jorgen Rama Masengi 

selaku tergugat, yang akan dibahas lebih mendalam pada Bab IV tesis ini. Sekilas 

mengenai putusan tersebut, kasus yang terjadi terhadap harta warisan yang 

ditinggalkan oleh almarhum Tuan Dicky Benjaminn Masengi, yang telah 

meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1994. Semasa hidupnya Almarhum Tuan 

Dicky Benjaminn Masengi menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pernikahan pertama 

antara almarhum dengan Nyonya Bertha Davedz Johanna Kapahang yang 

dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1954, dan telah berakhir karena 

perceraian pada tahun 1963. Di dalam perkawinan pertama tersebut, almarhum 

mempunyai 3 (tiga) anak sah yaitu: Ansje Angelien, Yvone Hellen Joyce, dan 

Hetty Gertruida.  

Setelah pernikahan pertamanya berakhir, pada tanggal 8 Oktober 1966 

almarhum melangsungkan pernikahannya untuk kedua kalinya dengan Nyonya 

Jeanne Suniar, dan mempunyai anak dalam perkawinan tersebut sebanyak 1 

(satu) orang anak yaitu Jorgen Lester Rama Masengi.  

Semasa hidupnya, pewaris membuat wasiat yang dituangkan dalam Akta 

Wasiat Nomor 1, tertanggal 2 Oktober 1992, yang dibuat dihadapan Notaris F.J 

Mawati, isi dari wasiat tersebut adalah : 

1. Hibah wasiat untuk: 

Ansye Masengi, Yvonne Hellen Joyce, Hetty Masengi, Jeanne Masengi  dan 

Jorgen Rama Masengi, berupa Hotel dan Restoran "PT Lembah Nyiur Indah" 

yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, 

Kelurahan Desa Kopo dengan segala aset-asetnya; 



 

 

 

 

20 

 

2. Pembagian saham untuk "PT Lembah Nyiur Indah": Jeanne Masengi  sebesar 

40%, Ansye Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi dan Rama Masengi, 

masing-masing sebesar 15 %, dengan ketentuan: saham hanya boleh 

diperjualbelikan atar pemegang saham; 

3. Susunan pengurus "PT Lembah Nyiur Indah " setelah Pewaris meninggal: 

Presiden Komisaris: Jeanne Masengi (Tergugat I); 

Komisaris : Ansye E. Masengi Wenas, Hetty Masengi; 

Direktur : Yvonne Hellen Joyce; 

Wakil Direktur: Jorgen Rama Masengi; 

4. Pembagian keuntungan "PT Lembah Nyiur Indah" untuk: 

a. Jeanne Masengi sebesar USD 3.000,-; Ansye Masengi (sebesar Rp. 

500.000, - ditambah gaji dan fasilitas2 hotel "PT Lembah Nyiur Indah" ; 

Yvonne Hellen Joyce dan Hetty Masengi , masing-masing sebesar Rp. 

500.000; Jorgen Rama Masengi sebesar USD 3.000 sampai lulus S2, 

selanjutnya sebesar   Rp. 500.000; 

b. 2500 US$ untuk pembayaran cicilan pembelian rumah di Canada hingga 

lunas; 

c. sisa/ kelebihan keuntungan untuk pemeliharaan hotel dan restoran; 

d. pembayaran kredit card tidak ditanggung oleh PT, tetapi secara pribadi;  

5.    Pembagian harta bergerak dan tak bergerak: 

a. Rumah di Jalan Kemiri Nomor 3-A, Jakpus  bagian depan untuk Hetty 

Masengi, bagian belakang untuk Ansye Masengi  dan Rama Jorgen Rama 

Masengi; 
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b. Tanah di Kawangkoan, Tompaso II dan Pinabetengan (Minahasa): Ansye 

Masengi, Yvonne Hellen Joyce, Hetty Masengi, Jeanne Masengi dan 

Jorgen Rama Masengi, masing- masing 1/5 bagian,; 

c. Tanah dan rumah di Canada dan California: Jeanne Masengi dan Rama 

Jorgen Rama Maseng; masing-masing 1/2 bagian,; 

d. Deposito yang ada di Bank dalam dan luar negeri untuk modal kerja PT 

Lembah Nyiur Indah dan dilakukan oleh Ansye Masengi (Ansye E. 

Masengi Wenas/ Para Penggugat) dan Rama Masengi (Jorgen Rama 

Masengi/ Tergugat II) sebagai pelaksana wasiat. "; 

Berdasarkan akta wasiat yang dibuat oleh almarhum semasa hidupnya, 

beberapa ahli waris menuntut hak mutlak (legitime portie) atas harta peninggalan 

almarhum, dikarena ada pembagian yang melebihi hak mutlak (Legitime portie) 

dan ahli waris menuntut untuk membatalkan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris 

F.J Mawati. 

Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam putusan ini sudah tepat 

atau tidak maka penulis akan membahas lebih lanjut di dalam Bab IV tesis ini. 

Berkaitan dengan kasus tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis 

dengan judul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA WASIAT YANG 

DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELANGGAR HAK LEGITIME 

PORTIE” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan penulis berdasarkan latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana hukum waris perdata mengatur suatu perkawinan yang 

diadakan dengan membuat perjanjian kawin ataupun tanpa perjanjian 

kawin? 

2. Bagaimana kepastian hukum atas akta wasiat yang dibuat oleh Notaris 

yang isinya melanggar Hak Mutlak (Legitime portie)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Meneliti kepastian hukum dari hukum waris perdata yang mengatur 

suatu perkawinan yang diadakan dengan membuat perjanjian kawin 

ataupun tanpa perjanjian kawin. 

2. Meneliti kepastian hukum atas akta wasiat yang dibuat oleh Notaris 

yang isinya melanggar Hak Mutlak (Legitime portie). 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini menjelaskan penelitian bermanfaat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang 

berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian. 

Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan 

suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi 

bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian Secara praktis, 

karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum 

khususnya mengenai bidang Kenotariatan, terutama mengenai hukum waris 

perdata yang mengatur suatu perkawinan yang diadakan dengan membuat 

perjanjian kawin maupun tanpa perjanjian kawin. Selain itu diharapkan 

juga dapat menjadi masukan atau pengetahuan baru mengenai kepastian 
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hukum atas akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang isinya melanggar hak 

mutlaknya (legitime portie). 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian 

bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya 

konsepkonsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang 

sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Secara Teoritis, karya 

tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan 

masukan baru kepada masyarakat khususnya mengenai bidang 

Kenotariatan, terutama mengenai hukum waris dan hukum keluarga. 

1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi pada Bab I ini merupakan gambaran singkat dari 

isi bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam tesis 

yang saling berkaitan, untuk membahas tema pokok dari 

topik ini yaitu secara khusus mengenai kepastian hukum 

atas pengaturan hukum waris perdata terhadap 

perkawinan yang diadakan dengan perjanjian kawin 

ataupun tanpa perjanjian kawin serta pengajuan ahli waris 

atas dilanggarnya hak mutlak (legitime portie). Dalam bab 

ini, bahasan disusun secara sistematis dalam latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam tinjauan pustaka terdapat dua bagian yaitu 

mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Dalam 

landsan teori, akan dibahas mengenai teori-teori yang 

berisi uraian mengenai teori yang ada dan digunakan 

dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan landasan 

konseptual berisi mengenai penjelasan dari definisi kata-

kata yang Penulis gunakan dalam pembuatan tesis ini. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini, Peneliti 

melakukan pembahasan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, cara dan prosedur yang digunakan untuk 

penelitian dan juga terdapat pembahasan mengenai 

hambatan yang dihadapi dalam melakukan penelitian, 

serta bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Dalam 

tesis ini penulis memakai tahap penelitian kasus dan 

penelitian kepustakaan, serta menggunakan  metode 

pendekatan penelitian hukum dari aspek asas-asas hukum 

dan  pendekatan penelitian hukum dari aspek sistematik 

hukum. 

  BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini, akan diuraikan secara luas mengenai 

kepastian hukum atas pengaturan hukum waris perdata 

terhadap perkawinan yang diadakan dengan perjanjian 
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kawin ataupun tanpa perjanjian kawin serta pengajuan 

ahli waris atas dilanggarnya hak mutlak (legitime portie). 

Peneliti juga akan membahas mengenai hasil dan analisis 

dari permasalahan berdasarkan penelitian terhadap 

masalah yang diteliti. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bagian terakhir dari serangkaian 

sistematika penulisan yang mengemukakan hasil dan 

kesimpulan dari penelitian yang dibahas mulai dari Bab I 

sampai dengan Bab IV. Bab ini juga diakhiri dengan 

pemberian saran yang relevan terhadap hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




