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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur mengenai 

kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Bersamaan dengan meninggalnya 

seseorang, munculah pewarisan. Pewarisan dalam arti sempit diartikan sebagai 

berpindahnya hak milik, pengertian ini dapat menimbulkan salah tafsir karena 

pewarisan juga terjadi atas hak-hak kebendaan lainnya dan juga kewajiban-

kewajiban yang belum terselesaikan dari pewaris yang meninggal dunia.  

 Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), waris 

diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah 

meninggal.1 Harta pusaka yang dimaksud ialah kepemilikan dari pewaris yang 

meninggal. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat 

melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat 

menikmati manfaatnya.2 

Obyek dari hukum waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si 

pewaris untuk dibagi bersama diantara para ahli waris sesuai bagian masing-

masing.3 Dalam hukum perdata mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang 

yang meninggal terkait dengan hubungan hukum harta kekayaannya yang 

                                                           
1Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

diakses dari https://www.kbbi.web.id/waris. 
2 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2011), hlm. 1. 
3 J. Andy Hartanto, Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut 

Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), 

hlm. 11. 

https://www.kbbi.web.id/waris
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berkaitan erat dengan kehendak terakhir orang yang meninggal tersebut. 

Kehendak terakhir inilah yang akan diperhitungkan sebagai sumber hukum 

pembagian waris perdata.4 

Kasus yang berhubungan dengan waris tidak umum dijumpai di tengah 

masyarakat, bila dibandingkan dengan perkawinan atau perceraian. Kasus waris 

melekat pada perkara yang ada hubungannya dengan status perkawinan, 

perceraian, dan hubungan darah. Tidak jarang peristiwa pewarisan menimbulkan 

konflik yang tersembunyi, maupun sengketa terbuka. Penyelesaiannya pun 

dilakukan dengan banyak cara, dan dalam hal ini membawa kasus waris ke 

pengadilan Negara (pengadilan negeri maupun pengadilan agama), bukanlah satu-

satunya cara.5 

Melihat prinsipnya bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur 

hubungan antar perorangan (privat), maka aturan hukum waris digolongkan ke 

dalam serangkaian hukum perdata. Dengan demikian apabila digunakan dalam 

pembagian hukum waris dengan sistem hukum adat maka disebut sebagai hukum 

perdata adat. Apabila yang digunakan adalah sistem hukum Islam, maka disebut 

hukum perdata Islam. Atau apabila yang digunakan adalah sistem hukum perdata 

umum, maka disebut hukum perdata umum (hukum perdata).6 Perlu diketahui 

bahwa harta warisan seseorang yang meninggal dunia baik menurut hukum adat 

maupun hukum Islam yang beralih pada hakikatnya hanya sisa dari harta warisan 

setelah dikurangi utang-utang dari si peninggal warisan.7 

                                                           
4Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia: 

2009), hlm. 15. 
5 Irianto Sulistyowati, Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan, (Yogyakarta: Yayasan 

Pustaka Obor), hlm. 1. 
6Badriyah Harun, Op. Cit., hlm. 4. 
7 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 
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Sampai saat ini, belum ada unifikasi hukum waris di Indonesia, maka 

berlakulah beraneka sistem kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. 

Salah satu faktor penyebabnya ialah penduduk Indonesia yang terdiri dari 

berbagai latar belakang, suku bangsa, dan agama. Sulit untuk 

mengimplemetasikan satu aturan yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat 

Indonesia yang beragam dengan kebiasaan yang telah ada. Selain itu aturan zaman 

kolonial Belanda juga masih mempengaruhi penerapan hukum waris di Indonesia.  

Dalam ketentuan Pasal 136 Wet op de Staats Inrichting van Nederland 

Indische disingkat Indische Staatsregeling atau IS tahun 1925 yang mulai berlaku 

pada tanggal 1 Januari 1926, berasal dari Pasal 109 Reglement op get belied der 

Regeerings van Nederland Indische disingkat Regeering Reglement (RR 

Staatsblad Belanda tanggal 1 Januari 1854 Nomor 29 jo. Staatsblad Hindia 

Belanda Tahun 1855 Nomor 2) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1855 

yang semua berasal dari Pasal 6 – 10 AB (Algemeene Bepalingen van Wetgeving) 

tahun 1848, telah ditetapkan tiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu 

sebagai berikut:8 

1. Golongan Eropa, yaitu Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, 

termasuk di dalamnya Jepang, Amerika, Australia, dan Kanada. 

2. Golongan Timur Asing, yaitu Tionghoa, Arab, India, Pakistan, 

Muangthai, dan lain-lain. 

                                                                                                                                                               
150. 
8 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1. 
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3. Golongan Bumi Putera, yaitu orang Indonesia asli yang terdiri dari 

sembilan belas Kukuban Hukum menurut Prof. Van Vollenhoven 

dan BZN Ter Haar.9  

Saat ini hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai 

berikut:10 

1. Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam Burgerlijk 

Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berlaku 

bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan 

orang Eropa. orang Timur Asing Tionghoa, dan orang asing 

lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada 

Hukum Eropa; 

2. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka sistem karena 

dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya; 

3. Sistem hukum waris Islam; 

4. Hukum waris asing berlaku bagi warga negara asing karena 

naturalisasi menjadi warga negara asing atau anak perempuan 

kawin dengan pria warga negara asing.  

Walaupun tidak ada unifikasi hukum waris di Indonesia, hal yang 

terpenting adalah keadilan dalam masyarakat dalam bidang waris dapat mereka 

rasakan. Meskipun hal ini dapat dianggap adanya kepastian hukum di bidang 

waris. Akibatnya, hukum waris yang dipakai di Indonesia bergantung pada 

pewaris dan ahli warisnya.11 

                                                           
9 Moch. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksaanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat 

(Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: Sinar Grafika 1993), hlm. 13-14. 
10 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4. 
11 F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris: Cara Mudah&Tepat Membagi Harta Warisan, (Jakarta: 
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Hukum kewarisan perdata yang berlaku bagi golongan suku Tionghoa di 

Indonesia ditempatkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tentang Benda dengan alasan bahwa hak mewaris identik dengan hak kebendaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan yang 

dirumuskan dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.12 

Dalam hukum perdata, waris merupakan suatu peristiwa peralihan hak dan 

kewajiban dan pewaris yang sudah tidak ada kepada ahli warisnya. Sehingga 

dalam hukum waris perdata, dalam waris ditemukan unsur:13 

1. Pewaris yang sudah tidak ada; 

2. Ahli waris;  

3. Peralihan hak dan kewajiban ahli waris. 

 Hal ini berbeda dengan unsur hukum waris adat. Dalam hukum adat tidak 

dipersyaratkan pewaris itu masih hidup ataupun sudah meninggal, namun dalam 

pewarisan perdata barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan 

hanya berlangsung karena pewaris meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 830 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Pewarisan hanya 

berlangsung karena kematian". 

 Berdasarkan kehendak terakhir pewaris, maka sumber hukum waris dalam 

hukum perdata dibedakan menjadi:14 

1. Hukum waris menurut ketentuan undang-undang atau sering disebut 

dengan hukum waris ab instestato, artinya hukum waris tanpa testamen 

                                                                                                                                                               
Visimedia, 2011), hlm. 3. 
12 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut 

Undang-Undang, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9. 
13Ibid, hlm. 17. 
14Badriyah Harun, Op. Cit., hlm. 15. 
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atau wasiat. Disebut hukum waris tanpa testamen karena dasar pengaturan 

hukum waris berdasarkan undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata); 

2. Hukum waris testamenter, yaitu hukum waris menurut ketentuan wasiat 

atau testamen. 

Atas warisan yang diterima, para ahli waris dapat memilih satu diantara 

tiga sikap yaitu; menerima secara keseluruhan (jadi inklusif utang pewaris), 

menerima dengan syarat yang terperinci (warisan diterima sedangkan utang 

pewaris dibayarkan berdasarkan harta benda yang diterima ahli waris), atau 

menolak atau tidak mau tahu tentang pengurusan atau penyelesaian warisan 

tersebut.15 

Ketentuan umum tentang surat wasiat dalam hukum perdata diatur dalam 

Pasal 874 sampai dengan Pasal 894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika 

dirangkum akan didapat keterangan bahwa surat wasiat atau testamen adalah 

sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang hal yang dikehendakinya terjadi 

setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.16 Surat wasiat yang 

dibuat sebagai bentuk kebebasan untuk menentukan perlakuan harta setelah 

seorang meninggal dunia dilakukan dengan didaftarkan di institusi yang 

berwenang untuk melakukan pencatatan wasiat, yaitu Balai Harta Peninggalan 

yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. Surat wasiat dapat dibuat dengan akta notaris atau bawah 

tangan. Pembuatan akta wasiat merupakan bagian dari kewenangan seorang 

notaris yang mana notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terikat 

                                                           
15 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op. Cit., hlm. 106. 
16 NM Wahyu Kuncoro, Waris: Permasalahan Dan Solusinya, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 

hlm. 102. 
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dengan kewajiban untuk melaporkan daftar akta wasiat yang wajib dilaporkannya 

setiap bulan yaitu setiap tanggal lima minggu pertama setiap bulannya. Surat 

wasiat yang dibuat oleh notaris tentunya lebih menjamin secara hukum, baik bagi 

pewaris ataupun ahli waris. 

Semasa hidup, pewaris memiliki kebebasan dalam menentukan harta 

miliknya tetapi kebebasan ini dibatasi dengan legitime portie untuk melindung 

kepentingan seluruh ahli waris. Legitieme portie adalah suatu bagian dari warisan 

menurut oleh Undang-Undang bagi ahli waris tertentu yang tidak boleh diganggu 

gugat oleh ahli waris lainnya. Para ahli waris yang dijamin haknya atau dijamin 

perolehannya di dalam warisan disebut legitimaris.17 

Kebebasan seorang dalam menentukan harta miliknya termasuk juga 

kebebasannya untuk menjual miliknya. Namun jual beli yang dilakukan atas 

persetujuan antara para pihak yang perlu dipenuhi empat syarat, yaitu adanya 

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.18 

Salah satu larangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

adalah larangan jual beli antara suami istri. Namun, tidak ada larangan dalam hal 

jual beli antara anggota keluarga lainnya, termasuk jual beli yang dilakukan antara 

orangtua dan anak. 

Penelitian ini mengangkat satu kasus mengenai pembagian harta warisan 

dalam sebuah keluarga Tionghoa di Medan. Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 

82/PDT/2015/PT.Mdn juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

                                                           
17 J. Andy Hartanto, Op. Cit., hlm. 11. 
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.   
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Nomor 2987 K/Pdt/2016 mengadili kasus waris dimana sang ibu bertindak 

sebagai penggugat yang melawan tiga anak kandungnya sehubungan dengan 

pembagian harta warisan dari almarhum suami. 

Dari kasus ini dijelaskan bawah sang ayah atau pewaris bernama 

Hasanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1996 di Hong Kong 

sebagaimana ternyata dalam Certificate of Registration of Death yang dikeluarkan 

oleh Births And Deaths Registry Hongkong. Almarhum Hasanuddin 

meninggalkan istrinya yang sah dan satu-satunya yaitu Maslijah. Selama 

perkawinannya, Almarhum Hasanuddin dan Maslijah memilki delapan orang 

anak. Almarhum Hasanuddin diketahui memiliki usaha dagang dan selama 

perkawinan antara Maslijah dan Almarhum Hasanuddin, atas usaha dagangnya, 

diperoleh harta diantaranya: 

1. Satu pintu rumah tempat tinggal, permanen berikut dengan tanah 

pertapakkannya, setempat dikenal dengan Jalan Thamrin, Nomor 

75 GI, Medan; 

2. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 1.000 Ha (seribu hektar), 

setempat dikenal dengan Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, 

Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan; 

3. Satu pintu rumah toko (ruko) permanen, di Jalan Jend. Sudirman 

Nomor 15, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

Sejak meninggalnya Almarhum Hasanuddin belum dilakukan pembagian 

warisan atas harta peninggalan almarhum tersebut di atas diantara keluarga. 
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Selama ini, sebagian anak Maslijah memegang kepemilkan hukum atas tiga aset 

tersebut. Kemudian, mereka digugat oleh ibu kandung mereka terkait harta 

tersebut dengan maksud untuk menuntut adanya pembagian secara adil sebagai 

harta warisan diantara seluruh ahli waris dari pewaris, namun anak-anaknya 

tersebut menolak kalau harta tersebut adalah bagian harta warisan. 

Naulana Hanitio, Husin Hasanuddin, Hasim Hasanuddin, dan Harun 

Hasanuddin menyatakan bahwa aset-aset tersebut bukanlah harta waris 

peninggalan ayah mereka, secara khusus tanah kebun seluas lebih kurang 1.000 

Hektar, setempat dikenal dengan Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, 

Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang 

kepemilikannya atas nama sebuah perseroan terbatas yang mana sahamnya telah 

dijual oleh Almarhum semasa hidup dengan proses jual beli sesuai di hadapan 

notaris. Dalam persidangan, akta jual beli antara mereka dan Almarhum 

Hasanuddin yang menunjukkan pemindahan hak atas aset tersebut juga diajukan 

sebagai bukti-bukti. 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Kedudukan Harta Waris Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Jual Beli Antara Pewaris Dengan Ahli Waris 

(Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

206/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 

82/PDT/2015/PT.Mdn juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 2987 K/Pdt/2016)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengatur tentang jual beli antara pewaris dengan ahli waris 

terhadap harta pencaharian pewaris? 

2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

206/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan 

Nomor 82/PDT/2015/PT.Mdn Juncto Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2987 K/Pdt/2016 yang menyatakan 

saham yang diperjualbelikan antara pewaris dengan ahli waris 

sebagai boedel warisan sudah tepat berdasarkan hukum yang 

berlaku?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab 

permasalahan mengenai: 

a. Ketentuan jual beli antara pewaris dengan ahli waris 

terhadap harta pencaharian pewaris menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

b. Tepat atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Mdn Juncto Putusan 

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/PDT/2015/PT.Mdn 

Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 2987 K/Pdt/2016 yang menyatakan saham yang 
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diperjualbelikan antara pewaris dengan ahli waris sebagai 

boedel warisan berdasarkan hukum yang berlaku.  

2. Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian merupakan pencerminan secara konkrit 

kegiatan ilmu memproses ilmu pengetahuan.19 Proses penelitian ini 

dilakukan karena dirasa adanya ketidaksesuaian antara peraturan 

hukum dengan keadaan atau kenyataan yang terjadi di tengah 

masyarakat. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mencari 

pemecahan atas isu hukum yang ada. Diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan 

praktis di bidang hukum yaitu: 

a. Secara teoritis diharapkan akan berguna dan bermanfaat 

untuk mengembangkan bidang hukum waris serta 

menambah bahan referensi dalam bidang hukum waris dan 

hukum perdata di Indonesia. 

b. Secara praktis merupakan sumbangsih pemikiran yang 

dapat digunakan oleh lembaga terkait serta masyarakat. 

D. SISTEMATIKA PENULISAN  

Dalam penulisan penelitian ini, dibuat dalam sistematika sebagai berikut:  

Bab I   :  Pendahuluan 

Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

                                                           
19 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 

10. 
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berupa uraian singkat mengenai isi dari bab-bab 

yang terdapat dalam tesis ini.  

Bab II  :  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini Penulis menguraikan tinjauan 

pustaka yang dipakai sebagai dasar oleh Penulis 

dalam penelitian, yaitu antara lain peraturan 

perundang-undangan dan buku-buku hukum 

khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata 

dan waris.  

Bab III  :  Metode Penelitian  

Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai 

metode atau cara yang digunakan oleh Penulis 

dalam penelitian ini. 

Bab IV  :  Analisis dan Pembahasan 

Dalam bab ini Penulis membahas rumusan masalah 

dalam penelitian ini, dengan menguraikan ketentuan 

jual beli antara pewaris dan ahli waris menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk 

mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri 

Medan Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Mdn Juncto 

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 

82/PDT/2015/PT.Mdn Juncto Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 2987 K/Pdt/2016 

sudah tepat berdasarkan hukum yang berlaku. 
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Bab V  :  Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai 

kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran dari 

Penulis terkait dengan permasalahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




