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B A B I 
PENDAHULUAN

1* Permasalahan : latar belakang dan rumusannva
Peraturan mengenai pewarisan merupakan bagian dari 

hukum perdata, yang mengatur mengenai apa yang terjadi de
ngan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia. Hal 
ini sesuai dengan pasal 830 Burgerlijk Wetboek ( selanjut- 
nya disingkat BW ) yang menyatakan bahwa pewarisan baru 
timbul jika ada orang yang telah meninggal dunia*

Seseorang selaku anggota masyarakat, selama masih 
hidup mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Dengan 
disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap 
orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan juga ter
hadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu. Apa- 
bila seseorang tadi suatu waktu meninggal dunia, maka de
ngan sendirinya akan timbul persoalan. Apakah yang akan 
terjadi dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari orang 
yang meninggal dunia ? Bagaimana tentang segala sesuatunya 
yang ditinggalkannya ? Dan apakah semua hak-hak serta kewa- 
jiban-kewajibannya juga lenyap bersamaan dengan meninggal- 
nya orang tersebut ?

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang me
ninggal dunia, dapat berupa segala sesuatu yang mempunyai 
sifat kerohanian dan segala sesuatu yang mempunyai sifat 
keduniawian. Segala sesuatu yang mempunyai sifat kerohani
an itu meng&ndung unsur-unsur kepribadian seseorang se-
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hingga tidak mungkin dapat dialihkan kepada orang lain. Su- 
atu mlsal adanya kecintaan ataupun persahabatan seseorang 
terhadap orang lain. Sedangkan eegala sesuatu yang mempu- 
nyai eifat keduniawian, dapat dianggap dengan sendirlnya 
beralih kepada orang lain yang ditinggalkan oleh seseorang 
yang meninggal. Sebagai misal mengenai harta kekayaan or
ang yang meninggal itu. Akan tetapi, hak-hak dan kewajib- 
an-kewajiban seseorang tadi tidak semuanya dapat dialihkan, 
melainkan ada yang harus dianggap lenyap bersamaan dengan 
meninggalnya orang tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ber- 
alih kepada orang lain yang masih hidup, misalnya perjan- 
jian antara buruh dan majikan yang terhenti dengan mening
galnya si buruh.

Mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan tidak da
pat begitu saja didiamkan atau tidak ada yang mengganti 
memilikinya dan raengurusnya ataupun diikutsertakan dalam 
kubur. Seperti halnya pada jaman dahulu harta kekayaan ma
sih menjadi milik keluarga atau suku, dimana hak milik in- 
dividu belum dikenal. Harta kekayaan itu harus ada yang 
mewarisnya, atau ada seseorang yang menggantikan tempat 
dan kedudukan orang yang meninggal tadi dalam hubungannya 
dengan harta kekayaannya, maupun dalam hubungannya dengan 
hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan 
pada waktu ia masih hidup sehingga dalam hal ini anak me- 
megang peranan penting, sebab anak merupakan keturunan 
yang langsung dari orang yang meninggal tadi dan juga ke-
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turunan terdekat dari padanya. Walaupun di samping anak- 
anaknya sebagai ahli waris, masih ada ahli waris lain yang 
terdiri dari empat golongan ahli waris sebagaimana diten- 
tukan oleh undang-undang (BW) eehingga yang berhak meng- 
gantikan si pewari6 adalah dengan sendirinya, anak-anak da
ri si pewaris. Bilamana ei pewaris mempunyai anak, kecuali 
bila si pewaris tidak mempunyai anak barulah golongan. ahli 
waris yang lain berhak untuk menggantinya.

Dalam praktek 6ering terjadi, bilamana ada seorang 
yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, 
maka akan timbul perselisihan di antara anak-anaknya seba- 
gai ahli waris mengenai pembagian harta warisan tersebut. 
Ada yang minta bagian lebih banyak sebab merasa, bahwa dia 
sebagai anak laki-laki yang t-ertua atau ada yang merasa 
berhak untuk mendapat harta warisan, walaupun dia dilahir- 
kan oleh ibu atau ayah yang berlainan atau diluar perka- 
winan sebagai anak luar kawin. Maka dalam hal ini akan tim
bul pertanyaan, apakah dia berhak mewaris dan kalau berhak 
mewaris berapakah bagiannya? Begitu pula sering timbul per
selisihan karena si pewaris itu sendiri tidak adil. Dia se- 
belum meninggal dunia membuat testamen terhadap harta ke- 
kayaannya yang isinya menguntungkan orang lain atau pihak 
ketiga yang bukan sanak keluarganya, sehingga hal ini akan 
merugikan bagian harta warisan dari pada anak-anaknya sen
diri, Dimungkinkan juga bahwa orang di samping mempunyai 
anak 6ah juga mempunyai anak luar kawin, sehingga setelah



orang tersebut meninggal dunia akan terjadi suatu pereeli- 
sihan dalam membagi harta kekayaannya. Di dalam pasal 42 
Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diten- 
tukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan da
lam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan yang 
dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahir
kan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah. 
Anak luar kawin itu sendiri terdiri dari anak luar kawin 
yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Menge
nai anak luar kawin yang diakui ini juga timbul masalah 
dalam pembagian warisan. Apakah anak tersebut diakui oleh 
ibunya, ayahnya ataukah oleh keduanya ?

Menurut Burgerlijk Wetboek ada kemungkinan seorang 
anak tidak hanya tidak mempunyai bapak, melainkan juga ti
dak mempunyai ibu, Dalam arti bahwa antara anak dan seorang 
wanita yang melahirkannya itu tiada perhubungan hukum sama 
sekali mengenai pemberian nafkah, warisan dan lain-lain. 
Perhubungan hukum antara anak dan ibu baru ada, apabila si 
ibu mengakui anak itu sebagai anaknya. Pengakuan mana ha
rus dilakukan dengan cara tertentu, yaitu menurut pasal 
281 BW dalam akte kelahiran si anak atau dalam akte per
kawinan bapak dan ibunya di muka Pegawai Catatan Sipil a- 
tau secara akte otentik tersendiri yaitu dengan akte nota-

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indone
sia. cet. VII, Sumur Bandung, Bandung, 1983* h. 76.



Bilamana anak luar kawin itu tidak diakui oleh ayah- 
nya, maka anak tersebut tidak mempunyai hubungan-hubungan 
hukum, sehingga ia tidak mempunyai hak atas harta warisan 
si ayah. Hanya oleh karena adanya pengakuan, timbullah hu- 
bungan hukum antara si anak dengan si ayah. Cara pengakuan 
ini adalah sama dengan pengakuan oleh ibu. Pengakuan oleh 
bapak hanya mungkin apabila si ibu menyetujuinya.

Akibat adanya kemajuan dalam bidang hukum perdata 
khususnya dalam bidang hukum warls, dan juga untuk melin- 
dungi kepentingan anak luar kawin, maka seorang anak luar 
kawin itu sebenarnya tidak perlu diakui oleh seorang wani- 
ta yang melahirkannya. Oleh karena secara alamiah wanita 
tersebut tidak dapat menyangkal lagi, bahwa anak itu meru- 
pakan anaknya sendiri. Sehingga anak yang dilahirkan dilu- 
ar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan i- 
bunya dan keluarga ibunya. Dengan sendirinya anak tersebut 
hanya dapat mewaris dari harta kekayaan ibunya atau keluar
ga ibunya. Apabila anak tersebut hendak mempunyai hubungan 
perdata dengan ayah dan ibunya, maka anak luar kawin itu 
hanya cukup diakui oleh ayahnya saja. Selanjutnya : 
Subi^akto H ‘nd£a Kusyma menyatakan,

Mahkamah Agung R.I. dan juga banyak Sarjana Hukum 
Indonesia berpendapat bahwa si ayah sajalah yang 
harus mengakui anak luar kawinnya. Sedangkan seorang 
ibu tidak perlu mengakuinya karena secara alamiah 
tidak dapat disangsikan bahwa seorang wanita yang 
melahirkan adalah ibu dari anaknya.

5

Subiyakto Indra Kusuma, ,fAnak Luar Kawin; Hak Waris 
dam Pengakuannya", Jawa Pos. 12 Pebruari 1983> h. 6.
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Dengan adanya bermacam-macam anak ini, maka akan 
timbul banyak kesulitan dl dalam pembagian harta warisan 
yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Saya mencoba untuk meninjau permasalahan mengenai 
kedudukan anak, baik anak sah maupun anak luar kawin seba
gai ahli waris bilamana si pewaris sebelum meninggal dunia 
meninggalkan testamen. Berapakah bagian anak-anak tersebut 
dalam pembagian harta warisan ? Hal ini sering menimbulkan 
perselisihan dalam pembagian harta warisan karena sering 
kali merugikan bagian ahli waris yang sepantasnya ia teri- 
ma. Meskipun undang-undang sudah menetapkan suatu peratur- 
an yang mengatur hal-hal tersebut di atas dan membatasi 
pewaris dalam hal membuat suatu testamen, agar ahli waris 
terutama anak tidak merasa dirugikan.

Testamen itu sendiri mempunyai 3 macam bentuk yaitu 
testamen umum, testamen olografis dan testamen rahasia. 
Mengenai penafsiran isi testamen dapat menimbulkan perso- 
alan terutama dalam testamen rahasia. Bagaimanakah kalau 
maksud dari pembuat testamen yang ada dalam testamen itu 
tidak dapat dimengerti oleh ahli warisnya ? Hal ini tidak 
mudah untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebab tidak 
mungkin isi testamen itu ditanyakan kembali kepada pewaris- 
nya, karena waktu itu ia telah meninggal dunia. Permasalah- 
an yang saya kemukakan di atas akan menjadi pokok pembahas- 
an dalam penulisan skripsi ini.
2. Penlelasan Judul



Istilah Kedudukan yang saya pergunakan dalam penu- 
lisan skripsi ini adalah mengenai keadaan yang sebenarnya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan istilah Anak seperti terte- 
ra dalam judul skripsi ini adalah anak yang hanya terdapat 
dalam Burgerlijk Wetboek yaitu anak sah, anak luar kawin 
yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Menge
nai istilah Ahli waris adalah anak-anak yang berhak menda- 
pat harta warisan dari pewaris, dan kemudian istilah Tes
tamen adalah akte yang memuat pernyataan seseorang tentang 
apa yang dikehendaki agar terjadi tentang harta kekayaannya 
setelah ia meninggal dunia.
3* Alasan Pemilihan Judul

Dalam praktek masyarakat sering terjadi seseorang 
yang meninggal dunia dengan meninggalkan testamen« Dimana 
si pembuat testamen itu dengan seenaknya sendiri dalam pern- 
buatan testamen, tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan 
yang mengatur. Hal tersebut di atas dapat menimbulkan per- 
soalan diantara ahli waris, baik ahli waris testamentair 
maupun ahli waris ab-intestato• Dalam literatur tentang 
hukum waris perihal hak-hak ahli qraris tersebut di atas, 
menurut saya belum dibahas secara tuntas dan masih meragu- 
kan. Hal inilah yang mendorong saya untuk membuat skripsi 
dengan judul Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Akibat Ada
nya Testamen.
*+• Tu.luan PenuliBan

Tujuan dari penulisan skripsi ini, di samping untuk



melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum 
jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Airlang- 
ga, juga mencoba untuk memberikan sedikit sumbangan pikir- 
an kepada almamater sebagai tambahan sumber kepustakaan. 
Dengan suatu harapan melalui permasalahan yang saya kemuka- 
kan nantinya, rekan-rekan mahasiswa lainnya akan tergugah 
buat menelaah lebih dalam lagi,
5. Metodologi

Sebagaimana kita ketahui, bahwa ketentuan-ketentuan 
dalam BW hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada BW. 
Mereka itu (khususnya mengenai hukum waris) adalah warga- 
negara Indonesia keturunan Eropa dan keturunan Tionghoa. 
Sedangkan golongan Bumiputera tunduk pada hukum adat dan 
hukum Islam yang sudah diresipier oleh hukum adat, Dalam 
penulisan skripsi ini saya berpedoman pada ketentuan-keten- 
tuan di dalam BW dengan tidak mengesampingkan ketentuan- 
ketentuan yang diatur dalam hukum adat waris, khususnya 
hukum adat waris Jawa. Metodologi yang saya pergunakan da
lam menyusun skripsi ini, langkah pertama adalah meninjau 
permasalahan dan mengumpulkan data dari beberapa literatur 
serta data lapangan yang ada relevansinya dengan permasa
lahan. Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah 
terkumpul dan terakhir menganalisa#
6, Pertanggung.lawaban Sistematika

Setelah membaca kembali dengan teliti, saya membuat 
sistematika penulisan skripsi ini yang akan dibagi dalam
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lima bab. Bab X yang raerupakan bab pendahuluan, mengurai- 
kan secara singkat latar belakang permasalahan dengan mak- 
sud membahas kedudukan anak dalam hal mewaris harta keka- 
yaan orang tuanya yang meninggal dunia dengan meninggalkan 
testamen. Setelah mengetahui garis besar permasalahan ter
sebut terlebih dahulu dijelaskan seluk beluk mengenai ma- 
salah pewarisan bagi anak sebagai ahli waris, dimaksudkan 
untuk menjelaskan pengertian mewaris menurut BW, macamnya 
pev/arisan dan apa saja yang dapat,diwariskan, hal ini terr 
cantum dalam bab II. Sedangkan pembahasan mengenai apa yang 
disebut dengan testamen serta bentuk-bentuknya dan bagaima- 
na kedudukan anak sebagai ahli waris akibat adanya testa
men yang dibuat oleh si pewaris pada waktu masih hidup, 
hal ini dituangkan dalam bab III. Dengan memahami hal-hal 
tersebut di atas, selanjutnya dalam bab IV dengan judul 
Bagian Legitiem, saya ingin menjelaskan mengenai bagian 
mutlak dari anak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh 
si pewaris, serta cara-cara menghitung bagian mutlak ter
sebut. Dan terakhir sekali yaitu dalam bab V, saya merabuat 
suatu kesimpulan yang berisikan inti atau hal-hal dari apa 
yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Demikian:- 
tadi merupakan suatu pertanggungjawaban sistematika dari 
penulisan skripsi ini, dengan harapan akan dapat menghan- 
tarkan dalam memasuki bab-bab uraian.



MASALAH PEWARISAN
B A B  II

1• Pengertian Mewaris
Berbicara tentang mewaris maka pikiran dan perhati- 

an orang akan mengarah kepada suatu peristiwa yang selalu 
dihadapi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, dan se
seorang pada khususnya. Peristiwa tersebut selalu terjadi 
dan tidak bisa dihindarkan lagi, yaitu apa yang disebut 
lingkaran hidup, Lingkaran hidup itu terdiri dari tiga pe
ristiwa, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian,

Peristiwa pertama adalah kelahiran, peristiwa ini- 
lah yang akan mengakibatkan lahirnya seseorang manusia se
bagai anggota masyarakat, Peristiwa kedua adalah perkawin
an, yang akan memberikan keturunan selanjutnya, Keturunan- 
keturunan inilah yang kelak akan menggantikan orang tuanya, 
apabila orang tuanya meninggal dunia, Peristiwa ketiga a- 
dalah peristiwa kematian, Seseorang pada suatu saat akan 
meninggal dunia, sebab seseorang itu tidak dapat hidup 
terus-menerus tanpa batas.

Peristiwa kematian merupakan peristiwa yang sangat 
penting, karena seseorang selama masih hidup mengadakan 
hubungan-hubungan hukum dengan seseorang lainnya. Sehingga 
kedua belah pihak saling mempengaruhi, baik yang berupa 
kenikmatan maupun beban yang dirasakan oleh masing-masing 
pihak.

Dengan meninggalnya seseorang sebagai anggota masya-
10



ra&at, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa hubungan hu
kum itu lenyap seketika. Karena hubungan hukum itu menyang- 
kut berbagai kepentingan di dalam masyarakat yang harus di- 
penuhi. Misalnya saja, orang yang meninggal dunia mungkin 
saja masih mempunyai hutang. Atau hak para kreditur terha- 
dap harta warisan dari si pewaris yang berhutang selama 
si pewaris masih hidup, Untuk mengatasi hal tersebut di 
atas dan agar supaya tidak mengakibatkan kegoncangan dalam 
masyarakat supaya kepentingan di dalam masyarakat juga se- 
lamat, maka tiap-tiap masyarakat membutuhkan suatu pera- 
turan hukum,

Peraturan hukum yang dimaksud di atas adalah Hukum 
Waris, Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur 
mengenai harta kekayaan karena kematian seseorang. Yaitu 
mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pe
waris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang 
memperolehnya, balk dalam hubungan antara mereka dengan 
mereka maupun dalam hubungannya antara mereka dengan pihak 
ke tiga.^

Jadi apabila ada seseorang meninggal dunia, maka 
perlulah ada seseorang yang akan menggantikan kedudukan 
orang yang meninggal dunia tersebut. Seseorang mengganti- 
kan kedudukan tadi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajib- 
an yang sama seperti apa yang dimiliki oleh si pewaris,

11 ■■

^Pitlo, Hukum Waris (terjeraahan M. Isa Arif), 
Jilid I, cet. I, Intermasa, Jakarta, 1979» h. 1.



artinya ia tidak memperoleh hak baru yang semula tidak di- 
miliki oleh si pewaris. Menggantikan tempat dan kedudukan 
dari si pewaris inilah yang disebut mewaris. Selanjutnya 
Klaassen-Eggans menyatakan :

"Mewaris adalah menggantikan tempat dari pada se
seorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubung- 
an-hubungan hukum harta kekayaannya"

Hartono Soerjopratiknjo menyatakan :
"Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang 
meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta 

5kekayaannya"•
Pengertian mewaris seperti yang telah dijelaskan di 

atas, memperlihatkan adanya tiga unsur untuk dapat mewaris 
yaitu :

1. harus ada orang yang meninggal dunia, yang dina- 
makan pewaris (pasal 830 BW);

2. ahli warisnya harus sudah ada pada waktu mening- 
galnya si pewaris (pasal 836 BW);

3. harus ada harta warisan, yaitu berupa harta keka
yaan yang ditinggalkan yang beralih kepada ahli 
warisnya,

Di Indonesia mengenai mewaris ini berhubungan erat

Slarthalena Pohan, Hukum Waris, Jilid I, Jumali, 
Surabaya, 1981, (selanjutnya disingkat Marthalena .Pohan I), 
h. 4«

^Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Tanpa Wasiat, 
cet. I, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah 
Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 1982, h. 41•
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dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan 
dalam masyarakat itu. Misalnya saja di antara orang-orang 
Bumi Putera tidak terdapat sifat kekeluargaan yang sama, 
melainkan diberbagai daerah ada berbagai sifat kekeluarga
an, yang dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan yaitu:

1* Sifat kebapakan (patrilineal).
2. Sifat keibuan (matrilineal).
3. Sifat kebapak-ibuan (parental).
Kekeluargaan yang bersifat kebapakan, maka seorang

istri oleh karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan 
kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara 
sekandungnya, saudara-saudara sepupunya dan lain-lain sa~ 
nak keluarganya. Corak yang utama kekeluargaan yang ber
sifat ini ialah perkawinan dengan jujuran. Perkawinan de
ngan jujuran artinya bahwa si istri dibeli oleh keluarga 
suaminya dari keluarga si istri. Oleh karena adanya jujur
an maka sejak perkawinan si istri masuk dalam lingkungan 
keluarga suaminya. Begitu juga anak-anaknya sebagai hasil 
dari perkawinannya, kecuali seorang anak wanita yang sudah 
kawin, ia masuk dalam lingkungan keluarga suaminya pula. 
Misalnya terdapat di tanah Gayo, Batak, Ambon, Irian, Ti
mor dan Bali.

Kekeluargaan yang mempunyai sifat keibuan, hanya 
terdapat di tanah Minangkabau. Setelah perkawinan si sua- 
mi bertempat tinggal di rumah istri atau keluarga si istri. 
Si suami tidak masuk ke dalam keluarga si istri, akan
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tetapi anak-anaknya hasil perkawinan itu masuk ke dalam 
keluarga si ietri. Sehingga pada hakekatnya si suami tidak 
mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya,

Mengenai pengertian pembelian si istri oleh si su
ami atau keluarga si suami tidak dikenal sama sekali di 
Minangkabau, akan tetapi sebaliknya si suami mendapat peng- 
hibahan dari istrinya, Penghibahan dari si istri kepada 
suaminya ini berwujud uang atau barang-barang, sedangkan 
kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga 
antara suami-istri dan anak-anaknya berasal dari keluarga 
si istri, Dan harta kekayaan ini dikuasai oleh seseorang 
yang dinamakan Maraak Kepala Waris yaitu seorang laki-laki 
yang tertua pancer laki-laki dari keluarga si istri,

Kekeluargaan yang mempunyai sifat kebapak-ibuan a- 
dalah paling banyak dianut di bebergpa daerah, Misalnya 
saja di Kalimantan, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra 
Timur, Sulawesi, Ternate, Lombok dan lain-lain daerah, Ke- 
keluargaan semacam ini pada pokoknya tidak ada perbedaan 
antara suami dan istri mengenai kedudukannya dalam keluar
ga masing-masing. Si suami sebagai akibat dari perkawinan- 
nya menjadi anggota keluarga si istri, sebaliknya si istri 
juga menjadi anggota keluarga si suami. Begitu juga menge
nai anak-anaknya tiada perbedaan antara anak laki-laki dan 
anak wanita, antara cucu laki-laki dengan cucu wanita. 
Dengan demikian sebagai akibat adanya perkawinan, seorang 
suami dan seorang istri masing-masing mempunyai dua keke-
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luargaan. Sedangkan orang tua mereka masing-masing juga 
mempunyai dua kekeluargaan, yaitu dari ayahnya dan dari i- 
bunya. Sehingga akan dapat dengan mudah dimengerti, bahwa 
dengan melihat perbedaan dari tiga macara sifat kekeluarga
an tersebut di atas, maka akan jelas pula adanya perbedaan 
dalam sifat warisan di dalam tiga macam kekeluargaan itu,

Seseorang itu dapat mewaris dengan dua cara yaitu:
1. mewaris dengan kekuatan sendiri;
2. mewaris dengan penggantian tempat.

Untuk lebih jelasnya, baiklah saya akan raenguraikan satu- 
persatu.
ad 1. Mewaris dengan kekuatan sendiri.

Pewarisan ini terjadi apabila ahli waris mewaris da
ri pewaris. Dalam hal ini semua waris karena onwaar- 
dig atau menolak, ataupun salah satu waris onwaardig 
dan yang lainnya menolak untuk menerima warisan, ma
ka anak-anaknyalah yang menggantikan tempat dan ke- 
dudukannya untuk mewaris. Akan tetapi hal ini akan 
terjadi apabila pewarisan itu dilakukan tanpa adanya 
testamen. J^.ka hal ini terjadi pada pewarisan dengan 
testamen, apabila ahli waris itu onwaardig atau me
nolak maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan tem
pat dan kedudukan untuk mewaris. Jadi anak-anaknya 
juga tidak berhak mendapat bagian warisan. 

ad 2. Mewaris dengan penggantian tempat.
Pewarisan ini terjadi, apabila si pewaris meninggal



dunia, maka barulah anak-anaknya itu dapat menggan
tikan tempat dan kedudukan pewaris. Jadi anak-anak- 
nya sebagai ahli waris hanya menggantikan tempatnya 
yang terbuka karena kematian itu, yang berarti anak- 
anak tersebut mempunyai saisine.
Kata saisine ini berasal dari bahasa Perancis yaitu 

"le mort saisit le vif", artinya yang mati dianggap digan- 
tikan oleh yang hidup. Maksudnya adalah agar ahli waris se- 
gera dengan meninggalnya si pewaris menggantikan hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban dari pada si pewaris. Tanpa diper- 
lukan adanya suatu perbuatan tertentu, walaupun mereka ti
dak tahu menahu akan meninggalnya si pewaris.^

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, maka apa
bila ada seorang waris sudah menerima warisan, ini berarti 
bahwa dia akan kehilangan hak untuk menolak menjadi ahli 
waris.
2. Macamnva pewarisan

Telah ditentukan bahwa syarat-syarat bagi pewaris
an adalah: ada seseorang yang meninggal dunia, adanya har
ta warisan serta ahli waris sudah ada.

Pada jaman dahulu harta kekayaan milik pribadi tidak 
dikenal, dimana semua harta kekayaan adalah milik suku.
Yang kemudian dalam perkembangannya menjadi milik keluarga, 
sehingga dengan sendirinya soal warisan tidak menimbulkan 
persoalan. Bilamana ada seseorang anggota suku atau anggo-

^Marthalena Pohan I, o p. cit.. h. 10.

16 v



ta keluarga meninggal dunia, maka yang beralih bukanlah 
harta kekayaannya yang ditinggalkan, melainkan yang ber
alih hanya hak pengurusannya saja.

Setelah adanya perkembangan perilaku seseorang di 
dalam masyarakat, sesuai dengan perkembangan jaman dimana 
hubungan antara kehidupan seseorang dengan harta kekayaan
nya yang dipakai begitu erat. Maka timbullah hak railik per- 
seorangan. Seseorang yang mempunyai hak milik atas harta 
kekayaan sewaktu masih hidup tidak ada persoalan mengenai 
hubungan antara orang tersebut dengan harta kekayaannya. 
Yang menjadi persoalan adalah bilamana orang itu sudah me
ninggal dunia.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pewarisan itu dibe- 
dakan dalam dua macam yaitu:
1. pewarisan berdasarkan undang-undang, disebut juga pewa

risan ab-intestato;
2. pewarisan berdasarkan testamen, disebut juga pewarisan 

testamentair.
Di dalam BW kita pewarisan berdasarkan undang-undang dibi- 
carakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamen
tair. Kalau dalam pewarisan testamentair yang ditonjolkan 
adalah kehendak dari pewaris. Pewarisan ab-intestato ada
lah berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat 
mengatur tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Salah satu 
alasan ialah suatu pandangan, bahwa keluarga terdekatlah 
yang pertama-tama berhak atas harta warisan itu.
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Apabila seseorang semasa hidupnya tidak memikirkan 
tentang harta kekayaannya, kemudian pada suatu waktu orang 
tersebut secara tiba-tiba meninggal dunia. Hal itu dapat 
terjadi karena sakit atau juga karena kecelakaan ataupun 
karena yang lain. Maka dengan demikian, cara pembagian har
ta warisan jatuh kepada ahli warisnya menurut ketentuan 
yang sudah diatur dalam hukum waris. Cara pembagian waris
an ini dinamakan pewarisan berdasarkan undang-undang, atau 
disebut juga pewarisan ab-intestato.

Berbeda dengan pewarisan ab-intestato, yang dimak- 
sud dengan pewarisan testamentair, yaitu apabila ada sese
orang yang semasa hidupnya sudah memikirkan bagaimana cara 
yang baik untuk mewariskan harta kekayaannya setelah ia 
meninggal dunia. Mungkin saja ia mau menyimpangi ketentuan- 
ketentuan di dalam hukum waris yang biasanya dipakai, kare
na ia menganggap bahwa ketentuan itu tidak sesuai dengan 
kehendaknya. Atau juga ia beranggapan, bahwa dengan menyim
pangi ketentuan-ketentuan yang biasanya dipakai itu untuk 
menghindari perselisihan di antara ahli waris dikemudian 
hari setelah ia meninggal dunia. Oleh karena itu ditetap- 
kanlah suatu ketentuan tersendiri mengenai, siapakah yang 
akan dijadikan ahli warisnya atau siapakah yang akan men- 
dapatkan barang-barang tertentu dari harta warisan terse
but. Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh seseorang tadi 
harus dimuat dalam suatu testamen. Pewarisan dalam bentuk 
demikian yang dinamakan pewarisan berdasarkan testamen.
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Dalam pewarisan testamentair, pewaris dapat menya
takan atau menentukan apa yang akan terjadi terhadap harta 
kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Pernyataan penentu- 
an itu dapat dinamakan juga dengan Kehendak Terakhir. Ke- 
hendak terakhir dari pewaris ini biasanya selalu dihormati 
oleh ahli warisnya, sehingga mereka rela melakukan kehendak 
terakhir pewaris tersebut. Karena ahli waris menganggap, 
bahwa kehendak terakhir itu sebagai suatu pesan terakhir 
yang diingini oleh si pewaris.
3- Apa sa.ia yang dapat diwariskan

Seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya, bahwa 
bilamana ada seseorang yang meninggal dunia maka dengan 
sendirinya ahli warisnya akan.menggantikan tempat dan ke
dudukan si pewaris. Jadi ahli waris dengan sendirinya demi 
hukum tanpa suatu pernyataan menerima akan mewaris segala 
harta kekayaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban si pewaris. 
Hal ini telah diatur dalam undang-undang yaitu terdapat di 
dalam pasal 833 ayat 1 BW, yang disebutkan bahwa ;

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum 
memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak 
dan segala piutang si yang meninggal".
Ahli waris menggantikan kedudukan seseorang yang 

telah meninggal dunia dalam hubungan-hubungan hukum harta 
kekayaan. Karena itu dapat dikatakan, bahwa hukum waris 
adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Hubungan-hubungan 
hukum lain tidak diwariskan. Hukum waris tidak mencampuri
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hukum publik, hal mana berarti bahwa hubungan yang bersifat 
hukum keluarga tidak diwariskan,

Apabila si pewaris meninggal dunia tidak hanya rae-
ininggalkan harta warisan yang berwujud ̂ barang-barang nyata, 

akan tetapi juga meninggalkan hutang-hutang yang seharus- 
nya dibayar atau mungkin saja mempunyai piutang-piutang 
atau tagihan-tagihan yang seharusnya menerima pelunasan. 
Untuk ini ketentuan undang-undang khususnya dalam hukum 
Burgerlijk Wetboek memandang bahwa yang diwaris oleh ahli 
waris itu tidak hanya hal-hal yang menguntungkan saja bagi 
mereka, akan tetapi juga hutang-hutang dari si pewaris,, 
Maksudnya bahwa kewajiban membayar hutang-hutang itu pada 
hakekatnya juga beralih kepada para ahli warisnya.

Mengenai pembayaran hutang-hutang yang ditinggalkan 
oleh si pewaris nampak adanya suatu perbedaan antara Hukum 
Adat serta Hukum Islam disatu. pihak'.dan Burgerlijk Wetboek 
dilain pihak. Menurut hukum Adat serta hukum Islam bahwa 
harta warisan yang beralih dari si pewaris kepada ahli wa
risnya adalah barang-barang warisan dalam keadaan bersih. 
Artinya barang-barang warisan seluruhnya setelah dikurangi 
dengan pembayaran hutang-hutang si pewaris dan juga diku
rangi dengan pembayaran lainnya yang timbul sampai si pewa
ris dimakamkan. Jadi maksudnya bahwa harta warisan itu baru 
dibagi antara ahli waris setelah harta warisan itu sudah 
bebas dari beban-beban yang harus dipikul oleh ahli waris
nya.

20 .



Seperti yang telah saya kemukakan di atas hanya me- 
nyangkut masalah hakekat saja, sebab menurut hukum Adat 
pembagian harta warisan tidak selalu dipertangguhkan sam- 
pai semua hutang-hutang si pewaris dibayar. Jadi apabila 
ahli warisnya sudah menerima bagiannya dari harta warisan, 
dapatlah mereka dituntut oleh pihak kreditur untuk taelunasi 
hutang-hutang yang dibuat si pewaris semasa hidupnya.

Menurut Burgerlijk Wetboek, sebelum membagi harta 
warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, maka sebaiknya 
terlebih dahulu ahli waris harus membayar hutang-hutang si 
pewaris dan beban-beban yang ditimbulkan sampai si pewaris 
dimakamkan. Pembayaran tersebut harus diambilkan dari har
ta warisan, baru setelah itu kalau memang masih ada sisa- 
nya, maka harta warisan dibagi di antara ahli waris yang 
berhak.

Menyinggung masalah asal dari barang-barang waris
an, menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW tidak 
mengenai aturan bahwa barang-barang warisan itu akan kem- 
bali kepada asal barang tersebut. Artinya apabila terjadi 
pewarisan maka barang-barang yang didapat oleh pewaris da
ri keluarga pihak ayah, hanya boleh diwariskan kepada ke
luarga pihak ayah saja. Demikian juga sebaliknya barang- 
barang yang diperoleh pewaris dari keluarga pihak ibu.

Selanjutnya Eggens minta perhatian kita, bahwa me
nurut ketentuan pasal 849 BW sifat atau asal barang waris
an itu tidak penting dalam hukum waris kita. Kini tidak
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dibedakan apakah barang-barang yang di waris' itu'.merupakan 
barang-barang bergerak atau tidak bergerak, dan apakah ba- 
rang warisan itu berasal dari pihak ayah atau dari pihak 
ibu.7

Bilamana si pewari6 meninggalkan harta warisan yang 
berupa barang-barang nyata, piutang dan juga hutang, akan 
tetapi setelah dihitung-hitung ternyata hutang si pewaris 
itu lebih besar dari pada semua harta warisan atau mungkin 
juga si pewaris tidak meninggalkan sama sekali harta waris
an akan tetapi hanya meninggalkan hutang saja, maka dalam 
menghadapi masalah yang demikian ahli waris itu sebaiknya 
membayar hutang-hutang tersebut, meskipun tanpa adanya har
ta warisan. Hal ini adalah untuk menghormati si pewaris. 
Dengan adanya pernyataan demikian dirasakan kurang adil, 
karena ahli waris dipaksakan untuk melunasi hutang-hutang 
si pewaris, meskipun ahli waris tidak merasa menikmati hu
tang si pewaris tersebut. Begitu pula adalah kurang wajar, 
apabila si pewaris meninggal dunia, kemudian demi hukum 
hutang-hutang si pewaris menjadi tanggung jawab ahli waris
nya.

Untuk menghindari agar ahli waris tidak merasa di- 
rugikan oleh si pewaris karena hutang-hutangnya, maka ahli 
waris dapat menempuh dua jalan dalam hal pewarisan. Perta- 
ma adalah menolak harta warisan, yaitu apabila ahli waris 
menolak warisan maka seandainya si pewaris mempunyai hu-
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tang-hutang, hutang-hutang si pewaris tersebut tidak dapat 
dituntut pelunasannya kepada ahli warisnya yang menolak. 
Kedua adalah menerima harta warisan dengan hak istimewa 
untuk mengadakan pencatatan warisan, yaitu: apabila si pe
waris mempunyai hutang kepada kreditur, maka kreditur itu 
hanya dapat menuntut pelunasan kepada ahli waris yang mene
rima warisan dengan hak istimewa tersebut sebesar bagian 
harta warisan yang diterima oleh ahli waris tersebut* Dan 
apabila dalam pelunasan hutang si pewaris masih belum men- 
cukupi, maka para kreditur tidak berhak menuntut ahli waris 
tersebut untuk memenuhi kekurangannya*



B A B  III

KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS AKIBAT ADANYA TESTAMEN

1. Perihal Testamen
Testamen adalah merupakan suatu akta yang memuat per- 

nyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan ter-> 
jadi setelah ia meninggal dunia, dan juga testamen itu da
pat dicabut kembali oleh si pewaris sendiri (pasal 875 BW).

Testamen merupakan hasil suatu perbuatan hukum se- 
pihak dari si pewaris dan bukan (tidak boleh) merupakan ha
sil suatu perbuatan hukum bersama dengan ahli waris. Untuk 
itu agar supaya dalam pembuatan testamen tidak dipengaruhi 
oleh suatu paksaan ataupun tipu muslihat dari orang lain 
yang menurut isi testamen itu akan dapat suatu keuntungan, 
maka dari itu tak dapat disangkal lagi, bilamana hukum mem- 
batasi kekuasaan mengenai pembuatan testamen. Di dalam pem
buatan testamen harus dipenuhi dua syarat yaitu syarat for- 
mil dan syarat materiil. Syarat formil dimaksudkan, bahwa 
suatu testamen harus dibuat dengan bentuk yang memenuhi sya
rat yaitu mempunyai bentuk akte. Sedangkan syarat materiil 
dimaksudkan bahwa suatu testamen harus berisikan kehendak 
terakhir dari orang yang membuat testamen tersebut.

Di dalam testamen, seseorang dapat menetapkan sia
pakah yang akan dijadikan ahli warisnya atau dapat juga ia 
menetapkan siapakah yang akan mendapatkan barang tertentu 
dari harta warisannya. Untuk itu penetapan-penetapan dalam 
testamen dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu:
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1« Erfstelling adalah penetapan dalam testamen, yang mak- 
sudnya bahwa seseorang tertentu diturijuk oleh si pewaris 
untuk menerima seluruh harta warisan atau sebahagian ter
tentu. Misalnya setengah warisan, sepertiga warisan dan
sebagainya (pasal 954 BW).
2.- Legaat adalah penetapan seorang pewaris dalam testamen 
yang menunjuk seseorang tertentu untuk mewaris barang ter
tentu atau sekumpulan barang tertentu. Seperti misalnya 
suatu rumah tertentu, atau suatu mobil tertentu atau se-

Q
mua barang-barang bergerak milik si pewaris (pasal 957 BW).

Orang yang mendapat erfstelling mempunyai keduduk
an sebagai seorang waris ab-intestato. Ahli waris ab-intes- 
tato ini memperoleh hak dibawah titel umum, sehingga ahli 
waris tersebut tidak hanya menerima hak-hak yang melekat 
pada harta warisan, meleinkan juga kewajiban-kewajiban. 
Misalnya membayar hutang si pewaris. Sedangkan seorang 
yang mendapat legaat (legataris) tidak berkedudukan seba
gai ahli waris ab-intestato, melainkan berkedudukan seba
gai ahli waris testamentair. Ahli waris testamentair ini 
memperoleh hak di bawah titel khusus, karena itu seorang 
legataris tidak dibebani hutang-hutang si pewaris. Jadi ia 
hanya mendapat hak dan tidak mendapat kewajiban, ia berla- 
ku sebagai kreditur biasa.

Apabila terdapat suatu testamen, maka dalam menen-
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tukan apakah testamen itu suatu legaat atau erfstelling, 
hal ini tidak tergantung pada penyebutan dalam testamen 
itu akan tetapi karena sifat dari testamen itu sendiri. 
■Misalnya saya mengangkat X sebagai ahli waris saya* Dan • 
saya memberikan satu rumah di jalan Y, nomor Z kepada X* 
Apakah hal ini merupakan erfstelling ataukah legaat ? Ja- 
wabnya adalah legaat, karena di situ si pewaris memberikan 
barang tertentu. Suatu legaat dapat diberikan kepada ahli 
warisnya atau juga dapat diberikan kepada orang lain,

Testamen kalau dilihat dari segi bentuknya dapat 
dibagi dalam tiga macam bentuk, yaitu :

1. Testamen Olografis.
2. Testamen Rahasia/ Testamen Tertutup.
3. Testamen Umum/ Testamen Terbuka. 

ad. 1, Testamen Olografis,
Pertanda utama dari testamen olografis adalah bah

wa testamen itu harus ditulis dan ditanda tangani dengan 
tangan si pembuat testamen (si pewaris) itu sendiri, Hal 
inilah yang membedakan antara testamen olografis dengan 
testamen rahasia, Pada testamen rahasia dapat juga ditu
lis oleh orang lain. Sebenarnya alasan untuk membedakan 
antara testamen olografis dengan testamen rahasia itu ti
dak ada,

Ketentuan yang menyatakan bahwa testamen olografis 
itu seluruhnya ditulis sendiri oleh si pembuat testamen 
(si pewaris) harus ditaati, Sebab apabila ternyata dalam

26 •



testamen ada tulisan yang bukan berasal dari tulisan ta- 
ngan si pembuat testamen, maka testamen itu sama sekali 
batal.^

Penyebutan tempat dan tanggal tidak diperlukan di 
dalam suatu testamen olografis, karena undang-undang tidak 
mengharuskan. Bahkan apabila tanggal itu disebutkan maka 
hal itu tidak menambah kekuatan berlakunya, karena yang 
berlaku adalah tanggal yang ada pada akte penyimpanan. Be- 
gitu pula tanggal yang diletakkan pada tanda tangan si pe
waris.

Suatu testamen olografis harus diserahkan kepada 
notaris untuk disimpan, penyerahan mana dapat dilakukan 
secara terbuka atau secara tertutup. Yang biasanya terja
di adalah penyerahan secara tertutup, karena si pewaris 
hendak merahasiakan isi testamen yang dibuatnya kepada no
taris dan para saksi. Mengenai penyimpanan testamen ologra
fis kepada notaris harus dilakukan sendiri oleh si pewaris* 
Jadi dalam penyimpanan tersebut tidak dapat dilakukan de
ngan perantaraan orang lain atau wakilnya (pasal 932 BW).

Testamen olografis yang diserahkan secara tertutup, 
maka si pewaris dihadapan notaris dan para saksi menulis 
dan menandatangani di atas sampul testamen yang pada pokok-

^Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter. 
cet. I, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Qajah 
Mada Yogjakarta, Yogjakarta, 1982 (selanjutnya disingkat 
Hartono Soerjopratiknjo II), h. 141.
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nya menyatakan bahwa di dalam sampul tersebut berisi ke- 
hendak terakhirnya. Sampul itu dapat berupa kertas lain 
akan tetapi dapat pula berupa kertas itu sendiri yang di- 
lipat sehingga bagian dalamnya yang mengandung kehendak 
terakhir tidak terlihat. Sedangkan testamen olografis yang 
diserahkan secara terbuka, maka akte penerimaan atas tes
tamen yang akan disimpan harus dibuat a;tau ditulis di ba- 
wah testamen itu. Apabila di bawah tersebut tidak cukup 
untuk membuat akte penerimaan, maka si pewaris dapat meng- 
ambil kertas yang lebih besar dan membuat Itembali testamen, 
Dapat pula dengan jalan merubah cara penyerahannya yaitu 
dari penyerahan secara terbuka menjadi penyerahan secara 
tertutup.

Akte penyimpanan itu harus ditanda tangani oleh no- 
taris, dua orang saksi dan si pewaris atau si pembuat tes
tamen itu sendiri. Bilamana si pewaris sudah menandatangani 
testamen, akan tetapi tidak dapat hadir untuk menandata
ngani akte penyimpanan tersebut, maka dalam hal ini nota- 
ris harus mencatat kejadian demikian serta alasan-alasan 
tidak hadirnya si pembuat testamen tersebut.

Seperti bentuk testamen yang lainnya, testamen olo
grafis juga dapat dicabut kembali. Selain itu menurut pa- 
sal 93k BW, testamen olografis dapat juga diminta kembali 
dari simpanan notaris asalkan pengembalian itu dibuat su
atu akte otentik untuk pertanggungjawaban atas perbuatan 
notaris. Pencabutan kembali dengan memintanya kembali



testamen hanya mungkin terjadi pada testamen olografis.
Pada testamen terbuka dan testamen tertutup hal ini tidak 
mungkin akan terjadi. Pengembalian testamen itu harus di
lakukan dihadapan para saksi tidak disyaratkan oleh un
dang-undang. Yang lebih penting adalah si pewaris mau meng- 
akui di dalam akte otentik bahwa testamen yang dahulu di- 
simpan pada notaris telah diterimanya kembali secara utuh 
dan tanpa cacat. Dengan diambilnya kembali testamen olo
grafis maka testamen tersebut dianggap telah dicabut. 
ad. 2. Testamen Rahasia/ Testamen Tertutup.

Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang- 
undang dalam pembuatan suatu testamen rahasia lebih berat 
dari pada syarat-syarat yang ditentukan bagi pembuatan 
testamen lainnya. Syarat-syarat untuk pembuatan testamen 
rahasia ditentukan dalam pasal 940 dan 941 BW. Testamen 
rahasia itu dapat ditulis oleh si pewaris sendiri tetapi 
dapat juga ditulis oleh orang lain, asalkan ditanda tangani 
oleh si pewaris sendiri. Hal ini merupakan syarat rautlak 
dan tidak boleh diganggu gugat. Apabila si pewaris tidak 
dapat menandatangani testamen meskipun dengan keterangan 
bahwa si pewaris tidak dapat menulis tanda tangannya atau 
berhalangan untuk itu, maka testamen itu akan batal. Jadi 
orang yang tidak dapat menulis tanda tangan tidak dapat 
membuat testamen rahasia dan seandainya ia ingin membuat 
testamen, satu-satunya jalan adalah dengan membuat testa
men terbuka atau testamen umum.
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Kertas di atas mana testamen itu ditulis atau ker
tas yang digunakan untuk sampul harus ditutup dan sampul- 
nya disegel, demikian dikatakan di dalam pasal 940 ayat 1 
BW. Jadi undang-undang menghendaki baik mengenai penutup- 
an maupun penyegelan. Karena itu jika suatu testamen ra
hasia hanya ditutup atau disegel saja, hal ini tidak me- 
menuhi syarat. Testamen rahasia yang sudah ditutup dan 
disegel kemudian diserahkan kepada notaris, akan tetapi 
juga diperbolehkan penutupan dan penyegelan dilakukan di 
muka notaris dan empat orang saksi. Mengenai siapa yang 
menutup dan menyegel tidak perlu disebutkan dalam sampul, 
karena hal itu tidak penting.

Si pewaris harus membuat suatu keterangan di muka 
notaris dan saksi-saksi, bahwa yang termuat dalam sampul 
adalah testamennya dan ia sendiri yang menulisnya serta 
menandatangani. Atau ia menyuruh orang lain untuk menulis
nya dan ia sendiri telah menandatangani. Apabila testamen 
rahasia itu tidak ditulis oleh si pewaris sendiri, maka 
siapa sebenarnya yang menulis testamen itu tidak perlu 
disebutkan.

Setelah notaris menerima testamen dari si pewaris 
maka notaris tersebut membuat akta Super Skripsi, yaitn 
untuk membenarkan keterangan itu. Akta ini dapat ditulis 
di dalam surat yang memuat keterangan itu sendiri atau 
pada sampulnya. Akta super skripsi harus ditandatangani 
oleh notaris, si pewaris dan saksi-saksi. Apabila si
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pewaris tidak dapat menandatangani atau berhalangan untuk 
menandatangani akta tersebut, maka sebab-sebab si pewaris 
tidak dapat menandatangani harus disebutkan dalam akta 
super skripsi. Pada akhimya testamen rahasia harus di- 
simpan oleh notaris bersama-sama dengan orsinil-orsinil 
dari akta notaris lain (pasal 940 BWO. Seorang notaris 
berkewajiban untuk memberitahukan adanya testamen kepada 
orang-orang yang berkepentingan, apabila si pewaris me
ninggal dunia.

Undang-undang masih menambah syarat-syarat khusus 
pada testamen rahasia, apabila si pewaris tidak dapat ber- 
bicara yaitu terdapat dalam pasal 941 ayat 1 BW. Dalam 
hal demikian maka ia tidak hanya harus menandatangani tes- 
tamennya, akan tetapi juga harus menulis dengan tangannya 
sendiri dan harus memberi tanggal. Sebagaimana diketahui 
bahwa syarat untuk menuliskan tanggal itu adalah aneh dan 
tanpa suatu alasan, karena tulisan tanggal yang ada di da
lam testamen tidak mempunyai arti, sebab tanggal yang ber- 
laku adalah tanggal yang ada pada akte super skripsi. Wa- 
lau bagaimanapun juga hal itu tidak boleh diabaikan, ka
rena undang-undang telah menetapkan syarat tersebut. 
ad. 3* Testamen Umum/ Testamen Terbuka.

Dalam pembuatan testamen terbuka harus diperhati- 
kan syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh un
dang-undang, yaitu terdapat dalam pasal 938 dan pasal 
939 BW. Pasal 938 BW menentuftan bahwa testamen terbuka
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ini harus dibuat di muka seorang notaris dengan dihadiri 
dua orang saksi.

Si pewaris apabila dalam membuat testamen dihadap- 
an notaris harus menyatakan kehendak terakhimya secara 
lisan ( karena merupakan pernyataan yang disaksikan )•
Bila si pewaris tidak dapat berbicara maka ia dapat dengan 
jalan menulis kehendak terakhirnya. Notaris tidak perlu 
raengambil kata demi kata seperti apa yang diucapkan oleh 
si pewaris tersebut, akan tetapi notaris harus membuat se
cara pantas, jelas dan tegas. Bahkan dengan isyarat dari 
si pewaris yang tidak bisa berbicara dapat mengutarakan 
kehendak terakhirnya.

Apabila seseorang yang hendak membuat testamen 
umum dengan mengutarakan kehendak terakhirnya pada nota
ris, akan tetapi para saksi belum hadir, dalam hal demi
kian maka pernyataan kehendak terakhirnya harus diulang 
kembali. Seandainya si pewaris tidak dapat menandatangani 
testamen tersebut, maka notaris harus menandatangani dan 
di bawahnya harus diberi keterangan sebab-sebab si pewa
ris tidak dapat menandatangani dengan alasan yang cukup 
kuat.

Di dalam prinsipnya suatu testamen itu harus di
buat dengan bantuan seorang notaris, akan tetapi ada ju
ga semacam testamen yang dibuat cukup dengan akte di ba- 
wah tangan, yaitu apa yang disebut sebagai kodieil. Dalam 
pembuatan kodisil ini tidak perlu dipenuhi syarat-syarat
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formalitas, hal ini diatur dalam pa^al 935 BW. Kodisil ini 
harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh si pewa
ris sendiri dan selain itu masih harus juga diberi tang
gal. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kodisil tidak 
ada, hal mana berarti si pewaris diperbolehkan untuk me- 
nyimpan sendiri akte tersebut.

Kodisil dapat dibuat apabila isinya mengandung 
tiga jenis ketetapan, yaitu :
1. ketetapan mengenai pengangkatan seorang pelaksana tes

tamen ;
2. ketetapan mengenai penyelenggaraan penguburan;
3. ketetapan mengenai penghadiahan berupa pakaian, perhi- 

asan-perhiasan badan tertentu dan alat-alat rumah tang- 
ga yang khusus.

2* Kedudukan Anak sebagai waris akibat adanya Testamen.
Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam pasal 1 menyatakan, bahwa perkawinan ia- 
lah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluar
ga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.

Kalau ditinjau mengenai arti perkawinan menurut Un
dang Undang nomor 1 tahun 1974 tersebut, seakan-akan per
kawinan itu hanya merupakan suatu ikatan antara suami dan 
istri secara lahir bathin untuk hidup bersama dengan tu
juan membentuk keluarga yang bahagia. Akan tetapi perka-
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winan akan membentuk keluarga yang lebih bahagia lagi, a- 
pabila di dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak 
8ebagai keturunan dari suami istri.

Hukum Adat, Hukum Agama Islam dan Hukum Perdata 
(BW) memandang, bahwa anak-anak merupakan golongan ahli 
waris terpenting, sebab anak-anak itu sebagai keluarga 
yang mempunyai hubungan darah yang paling dekat dengan or
ang tuanya. Oleh karena itu anak pada hakekatnya merupakan 
satu-satunya waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak 
menjadi ahli waris apabila orang tua (si pewaris) mening
galkan anak-anak. Anak-anak itu mewaris dari orang tuanya 
untuk bagian yang sama, tanpa membedakan laki-laki atau 
wanita dan anak pertama atau bukan (pasal 852 BW).

Sebagaimana perlu diketahui, bahwa di dalam ling
kungan hukum perdata, terdapat tiga macara pengertian ten
tang anak, Yaitu pertama: anak sah, kedua: anak luar ka
win yang diakui dan ketiga: anak luar kawin yang tidak di
akui •

Pengertian tentang anak sah ini sudah saya bicara- 
kan dalam bab I yaitu bab pendahuluan. Disebutkan dalam 
pasal 42 Undang Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa anak sah 
itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah. Jadi anak sah ini mempunyai hubungan 
timbal balik dengan kedua orang tuanya dan juga berada di 
bawah kekuasaannya. Sehingga anak tersebut berhak untuk 
mewaris terhadap harta peninggalan ked^a orang tuanya.
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Untuk membuktikan, bahya seorang anak dikatakan 
anak sah kedua orang tuanya adalah dengan akte kelahir
an yang atentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang ber- 
wenang. Apabila akte kelahiran tersebut tidak bisa ditun- 
jukkan, maka pengadilan dengan melalui penetapan, setelah 
diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-buk- 
ti yang meyakinkan. Setelah melalui penetapan pangadilan 
ternyata anak tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya, 
maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hu
kum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kela
hiran bagi anak tersebut (pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 Undang 
Undang nomor 1 tahun 1974).

Akan tetapi seorang suami dapat menyangkal sahnya 
anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia benar-be- 
nar dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan zinah 
dan anak itu merupakan hasil dari pada perzinahan. Dalam 
penyangkalan sahnya anak tersebut oleh suami harus diaju- 
kan di muka pengadilan. Pengadilan akan memberikan kepu- 
tusan tentang sah atau tidaknya anak yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai anak luar kawin sedikitnya 
sudah diterangkan dalam bab pendahuluan. Sebagaimana di- 
ketahui bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan 
dalam atau sebagai akibat tidak adanya perkawinan yang 
sah. Anak luar kawin terbagi menjadi anak luar kawin yang 
diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Sebenarnya 
anak luar kawin itu secara biologis adalah anaknya sediri,
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hanya saja anak tersebut dilahirkan tidak dalam ikatan 
perkawinan yang sah. Jadi dalam hal ini yang secara biolo- 
gis bukan anaknya sendiri, maka tidak bisa diakui.

Pada waktu kelahiran anak. luar kawin itu sendiri 
hanya terdapat hubungan antara ibu dengan anaknya. Hubung
an antara anak dengan pria yang membuahkannya tidak ada* 
Baru karena adanya pepgakuan lahirlah'hubungan hukum an
tara anak dengan pria yang mengakuinya, sehingga anak ter
sebut menjadi anak luar kawin yang diakui. Anak luar ka
win yang diakui ini, juga berhak untuk mewaris harta wa
risan ayah dan ibunya, akan tetapi jumlah bagian yang di- 
terima anak. luar kawin yang diakui tidak sama besarnya 
dengan jumlah bagian yang diterima anak sah* Dengan demi
kian kedudukan anak luar kawin yang diakui itu tetap ter- 
belakang dibandingkan dengan kedudukan anak sah*

Sedangkan anak luar kawin yang tidak diakui pada 
prinsipnya mengenai asal usul anak tersebut sama dengan 
anak luar kawin yang diakui. Hanya saja anak luar kawin 
ini tidak diakui oleh pria yang membuahkannya* Hal ini 
mungkin terjadi dikarenakan nak tersebut memang disenga- 
ja tidak diakui oleh pria yang membuahkannya, atau bisa 
juga terjadi, bahwa pria yang membuahkannya itu belum 
sempat untuk mengakui anak tersebut sudah terlanjur me
ninggal dunia, Meskipun demikian anak luar kawin yang ti-
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dak diakui hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya ( pasal 43 ayat 1 Undang Undang nomor
1 tahun 1 9 7 4).

Selain adanya tiga macam pengertian tentang anak 
tersebut di atas, masih ada lagi pengertian anak yang se- 
ring terjadi dalam praktek masyarakat, yaitu apa yang di- 
namakan Anak akibat overspel dan anak sumbang. Anak aki
bat overspel ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang 
wanita atau dibenihkan oleh seorang pria, dimana antara 
kedua orang tersebut dilarang kawin, karena wanita atau 
pria itu ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. 
Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari 
seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang de
ngan pria yang membenihkan anak itu.

Anak akibat overspel tidak boleh diakui, sehingga 
anak-anak semacam ini menurut pasal 283 BW sama sekali ti
dak berhak mewaris dari orang tuanya. Akan tetapi anak 
ini mempunyai hak untuk menuntut keperluan hidup (pasal 
867 ayat 2 BW).. Menurut pasal 868 BW maka keperluan hi
dup yang dituntut oleh anak tersebut harus diatur sesuai 
dengan kemampuan ayah atau ibu, dan menurut jumlah serta 
keadaan ahli waris yang berhak atas harta warisan. Jadi 
semakin banyak ahli waris semakin sedikit keperluan hidup 
yang dapat dituntut. Tuntutan keperluan hidup oleh anak 
akibat overspel yang demikian bukanlah merupakan tuntut
an seorang ahli waris, melainkan hanya seperti tuntutan
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seorang kreditur. Sehingga dengan demikian biasanya ayah 
atau ibunya sewaktu masih hidup sudah memikirkan kepada 
anak semacam ini untuk keperluan hidup. Sedangkan terha- 
dap anak sumbang dibuka kemungkinan untuk pengakuan, ya
itu bila dilangsungkan perkawinan orang tuanya berdasar
kan dispensasi yang diberikan oleh gresiden dengan per- - 
timbangan Mahkamah Agung (pasal 283 yo 273 BW).

Setelah mengetahui uraian tentang macamnya anak, 
maka dapatlah diketahui siapa-siapa yang berhak untuk me
waris harta peninggalan kedua orang tuanya, yaitu perta- 
ma-tama adalah anak sah dan kemudian baru anak luar kawin 
yang diakui. Oleh karena itu baik anak sah maupun anak 
luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang lebih ku- 
at sebagai ahli waris dari pada ahli waris yang lainnya, 
kecuali anak-anak tersebut menolak atau tidak pantas un
tuk mewaris,

Begitu pula apabila si pewaris meninggal dunia de
ngan meninggalkan testamen, dimana isi testamen itu hanya 
menguntungkan pihak ketiga yang bukan keluarga sedarah.
Hal ini dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli wa
risnya, baik ahli waris karena undang-undang maupun ahli 
waris karena testamen. Keadaan demikian itu tergantung 
dari kesadaran masing-masing waris sendiri, terutama anak- 
anak si pewaris sendiri. Bagi anak si pewaris yang sadar 
dan mau menerima kenyataan akan si pewaris dalam pembuat
an testamen, hal ini tidak akan dapat menimbulkan perse-
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lisihan. Akan tetapi bagi ahli waris terutama anak-anak 
si’ pewari6 sendiri yang tidak mau menyadari dan tidak mau 
menerima testamen si pewaris yang isinya hanya menguntung- 
kan orang lain (pihak ketiga), sehingga anak-anak tersebut 
hanya raendapatkan sebagian kecil atau bahkan tidak menda- 
patkan bagian 6ama sekali dari harta peninggalan orang 
tuanya* Padahal anak-anak itu sebagai ahli waris, baik 
anak sah maupun anak luar kawin yang diakui berhak untuk 
mendapatkan bagian mutlak yang sebenarnya ia terima dari 
harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya* 

Bagian mutlak atau legitieme portie dari anak-anak 
si pewaris itu dilindungi oleh undang-undang sehingga ti
dak boleh diganggu gugat oleh siapa-siapa. Batasan-batasan 
mengenai bagian mutlak ini ditentukan dalam kitab undang- 
undang hukum perdata (BW), yaitu diatur dalam bab XIII, 
bagian III dari pasal 913 sampai dengan pasal 929 BW*
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B A B  IV 
BAGIAN LEGITIEM

!• Tujuan dan Ketentuan-ketentuan pembatasan
Pada asasnya seseorang mempunyai kebebasan untuk 

mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap harta ke
kayaannya setelah ia meninggal dunia. Kebebasan seseorang 
tersebut dapat dijalankan dengan cara pembuatan testamen 
dan pemberian hadiah-hadiah kepada orang lain pada waktu 
si pewaris masih hidup. Di dalam fungsinya yang normal 
testamen adalah alat bagi pewaris untuk membagi-bagikan 
harta peninggalannya. Selain itu pewaris juga mempunyai 
kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya, 
meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang 
yang menentukan siapa-siapa yang akan mewaris dan berapa 
bagian masing-masing terhadap harta warisan. Ketentuan- 
ketentuan di dalam undang-undang tersebut bersifat hukum 
pengetur dan bukan bersifat hukum pemaksa, sehingga ba- 
nyak disimpangi oleh si pewaris.

Apabila seseorang hendak membuat suatu testamen 
haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang ber- 
laku, karena ada ahli waris ab-intestato yang oleh undang- 
undang diberikan suatu bagian tertentu dari harta warisan. 
Bagian tertentu tersebut harus diterima oleh mereka yang 
berhak, sebab mereka itu yang mempunyai hubungan kekelu- 
argaan demikian dekatnya dengan si pewaris. Ahli waris 
yang dapat menjalankan haknya atas bagian tertentu yang

40



dilindungi undang-undang itu dinamakan "legitimaris". Se- 
dangkan bagian tertentu yang dilindungi oleh undang-un
dang itu dinamakan "legitieme portie" (bagian mutlak).
Jadi pada harta peninggalan ada legitieme portie (bagian 
mutlak) dan ada juga bagian yang tersedia. Yang dimaksud 
dengan bagian yang tersedia adalah bagian yang dengan be- 
bas dapat diberikan kepada orang lain oleh pewaris, dima- 
na si pewaris tersebut dapat menghadiahkan sewaktu ia ma
sih hidup atau memberikan dalam testamen.

Jadi tujuan dari pembuat undang-undang dalam me- 
nentukan legitieme portie ini ialah untuk melindungi a- 
nak-anak si pewaris terhadap kecenderungan si pewaris a- 
kan menguntungkan orang lain. Tujuan tersebut sebenarnya 
sama dengan alasan dalam hukum adat dan hukum Islam untuk 
mengadakan suatu perabatasan dari kekuasaan si pewaris un
tuk membuat testamen.

Ketentuan-ketentuan mengenai legitieme portie da
lam kitab undang-undang hukum perdata (BW) diatur pada 
bab XIII, bagian III dari pasal 913 sampai dengan pasal 
929 BW. Yang dimaksud dengan legitieme portie yaitu bagi
an mutlak dari ahli waris yang sama sekali tidak dapat di- 
kurangi atau dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat 
dalam testamen (pasal 913 BW).

Meskipun ketentuan mengenai legitieme portie ber
sifat hukum memaksa, akan tetapi ketentuan itu ada untuk
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kepentingan legitimaris dan bukan untuk. kepentingan umum* 
Karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar, 
sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap legitieme 
portie maka pelanggaran itu tidak mengakibatkan "nietig 
heid” (kebatalan) tetapi juga tidak mengakibatkan "vernie- 
tigbaar heid" (dapat dibatalkan). Yang diakibatkan adalah 
"eenvoudige vernietigbaar" (dapat dibatalkan secara se- 
derhana), artinya asal legitimaris mengemukakan tidak me- 
nerima' pelanggaran itu, maka ketetapan dalam testamen yang 
melanggar legitiemenya adalah batal. Dan apabila legitima
ris meneriraa pelanggaran tersebut, maka ketetapan dalam

12testamen tetap sah,
Pengertian mengenai bagian legitieme bukan berarti 

bahwa tiap barang tertentu dari harta kekayaan tidak boleh 
diberikan kepada oarng lain selain dari legitimaris, akan 
tetapi legitimaris berhak atas sejuralah bagian tertentu 
dari seluruh harta warisan. Jadi hal ini hanya dipandang 
dari segi harga/ nilai saja, sehingga raungkin sekali pem- 
berian barang-barang tertentu kepada orang lain atau pihak 
ketiga tidak menjadi persoalan, apabila harga/ nilai dari 
sisa harta warisan masih mencukupi bagian legitiem.
2. Anak berhak atas bagian legitiem#

Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian legitiem 
adalah :
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1* Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lu- 
rus.

2. Orang harus ahli waris menurut undang-undang (ab-intes
tato)

Melihat syarat tersebut di atas, maka hal ini se- 
suai dengan pasal 913 BW yang menyatakan, bahwa yang ber
hak atas bagiafa legitiem adalah anak-anak dan keturunan- 
nya serta orang tua dan leluhurnya ke atas dari si pewa
ris. Jadi yang pertama-tama berhak atas bagian legitiem 
adalah anak, seandainya si pewaris meninggalkan anak* Me- 
ngenai anak disini selain anak sah yang berhak mendapat 
bagian legitiem, anak luar kawin yang diakui juga mempu
nyai hak atas bagian legitiem.

Adapun bagian legitiem dari seorang anak menurut 
pasal 914 BW adalah si pewaris meninggalkan satu anak sah, 
maka anak tersebut mendapat setengah dari bagian harta 
warisan yang harus diterima seandainya ia mewaris menurut 
undang-undang/ karena kematian. Seorang anak sah akan men- 
dapatkan dua pertiga bagian apabila si pewaris meninggal
kan dua orang anak dan tiga pererapat bagian apabila si 
pewaris meninggalkan tiga atau lebih anak. Sedangkan bagi 
anak luar kawin yang diakui, maka bagian legitiemnya ada
lah selamanya setengah dari bagian j*ang harus. diterima se- 
dndainya ia mewaris menurut undang-undang/ karena kemati
an (pasal 916 BW).

I3lbid. h. 118-119.



Apabila seorang anak yang mempunyai hak atas bagi
an legitiem itu meninggal dunia lebih dahulu dari si pe
waris, maka haknya beralih kepada sekalian anak-anaknya 
secara bersama-sama sebagai pengganti. Dengan pengertian 
bahwa keturunan dari seorang anak yang meninggal dunia 
lebih dahulu dari si pewaris itu bersama-sama mendapat- 
kan bagian legitiem seb&nyak yang akan diterima oleh an
ak itu apabila ia tidak meninggal dunia lebih dahulu*

Mengenai suami atau istri yang hidup terlama ter- 
nyata tidak berhak atas bagian legitiem, meskipun suami 
atau istri tersebut adalah waris golongan pertama bersa- 
raa-sama dengan anak-anaknya dalam hal mewaris. Hal ini 
disebabkan karena banyak orang berpendapat bahwa ikatan 
antara suami dengan istri dianggap bukan merupakan keluar
ga sedarah. Begitu pula pembentuk undang-undang tidak 
sanggup merancang peraturan untuk mencabut hak waris da
ri suami atau istri yang hidup terlama, oleh karena itu-

14lah maka undang-undang tidak memberikan bagian legitiem.
Berhubung undang-undang tidak memberikan bagian 

legitiem kepada suami atau istri yang hidup terlama, maka 
suami atau istri yang hidup terlama tersebut hanya berhak 
untuk mendapat sisanya (kalau memang masih ada sisanya) 
dari harta warisan setelah dikurangi bagian legitiem ma- 
sing-masing anak dan testamen.

■^Marthalena Pohan II, o p . cit.. 21 Oktober 1982.
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Dengan demikian ternyata di daiam kitab undang-un- 
dang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) suami atau istri 
tidak diperlakukan sebaik seperti dalam hukum Islam, yang 
mengenai seperti adanya bagian legitiem bagi suami atau 
istri yang hidup terlama. Begitu pula seperti dalam hukum 
adat yang pada pokoknya menjamin kepada si suami ata£ is
tri yang hidup terlama, agar dapat meneruskan kehidupan- 
nya secara pantas, maka dari itu ia berhak atas bagian da
ri harta warisan si pewaris
3. Pengaruh Penolakan dan Ketidakpantasan untu Mewaris*

Perlu diingat, bahwa seorang waris yang menolak hak 
warisnya akan kehilangan kedudukannya sebagai waris dan 
dianggap tidak pernah menjadi waris. Karena itu ia juga 
akan kehilangan hak atas legitieme portie, Begitu juga o- 
rang yang dinyatakan tidak pantas untuk mewaris (orang yang 
dicabut haknya untuk mewaris oleh undang-undang), Maka ia 
juga akan kehilangan hak legitieme portie, karena ia bu
kan orang yang terpanggil untuk mewaris raenurut undang- 
undang,

Tidak hanya seorang legitimaris yang menolak atau 
yang tidak pantas untuk mewaris akan kehilangan hak bagi
an legitiemnya* Akan tetapi bisa juga terjadi pada seorang 
legitimaris yang tidak melawan suatu ketetapan dalam tes
tamen yang melanggar hak legitiemnya, sehingga seseorang

Wirjono Prodjodikoro, on. cit.. h. 93*



tersebut dianggap bukan sebagai ahli waris.
Sebagai akubat adanya penolakan dan atau ketidak- 

pantasan dari seseorang atau beberapa orang legitimaris 
akan dapat menimbulkan beberapa masalah. Orang akan dapat 
menanyakan, apakah bagian legitieme dari masing-masing a- 
nak yang masih berhak atas bagian legitieme itu tetap sa
ma, ataukah harus berubah ? Kemudian dapat ditanyakan ju
ga, apakah penolakan atau tidak pantas untuk mewaris itu 
harus diperhatikan dalam menentukan bagian seimbang yang 
merupakan legitiem ?

Apabila ada seseorang yang berpendapat, bahwa peno
lakan dan atau ketidakpantasan untuk mewaris dari seorang 
atau beberapa orang legitimaris itu berpengaruh atas be- 
sarnya bagian mutlak, maka baik jumlah dari mana legitie
me harus dihitung, maupun bagian seimbangnya dengan mana 
jumlah itu harus dikurangi akan dapat mempengaruhi.

Karena adanya penolakan atau ketidakpantasan mewa
ris dari legitimaris, maka legitimaris tersebut juga te
lah menghilangkan hak atas legitiemnya, Selain itu pera- 
bentuk undang-undang tidak mengenai adanya pemisahan an
tara bagian yang tersedia dan yang tidak tersedia bagi si 
pewaris untuk dihibah-hibahkannya. Bahkan kepada masing- 
masing waris dalam garis lurus secara individual dijamin 
suatu bagian mutlak. Tidak hanya anak-anak yang mewaris, 
tetapi juga mereka yang telah menolak warisan harus dihi-^ 
tung menurut bunyi kata undang-undang. Jadi untuk menghi-
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tung bagian mutlak dan untuk menentukan siapa saja legiti
maris tidak perlu diperhatikan apakah ada ahli waris ab- 
intestato yang tidak pantas untuk mewaris atau telah me
nolak warisnya.*^

Cara menghitung bagian legitiem dari pada anak.
Seperti telah dibicarakan sebelumnya mengenai bagi

an mutlak (legitieme portie) yang harus diberikan kepada 
anak-anak si pewaris yang berhak atas bagian itu. Bagian 
mutlak tersebut tak dapat dikurangi atau diganggu gugat 
untuk diberikan kepada orang lain diluar mereka itu yang 
telah ditentukan menurut undang-undang. Jadi andaikata tes- 
tamennya terlalu besar, sehingga bagian mutlak dari anak- 
anak si pewqris tidak dapat dipenuhi, maka testamen ter
sebut yang harus dikurangi, bukan bagian mutlaknya yang 
harus dikurangi.

Untuk menghitung besarnya bagian mutlak dari anak- 
anak si pewaris, pertama-tama barang-barang dari harta wa
risan yang ditinggalkan oleh si pewaris dihitung nilai se- 
luruhnya. Nilai seluruh warisan ini ditambah dengan nilai 
barang-barang yang diberikan oleh si pewaris pada waktu 
masih hidup kepada pihak ketiga. Kemudian dikurangi dengan 
jumlah seluruh hutang-hutang si pewaris, dan dari sisanya 
inilah baru dihitung bagian mutlaknya menurut ketentuan 
yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW).

■^Hartono Soerjopratiknjo XI, o p. cit.. h. 122,
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Untuk lebih jelasnya berapa besarnya bagian mutlak 
dari anak, baik anak sah maupun anak luar kawin yang dia
kui* Maka saya akan menjelaskan satu-persatu bagian mutlak- 
nya.
1. Besarnya bagian mutlak (legitieme portie) anak sah.

Di dalam pasal 914 BW diatur masalah besarnya bagi
an mutlak anak sah, yang menentukan sebagai berikut :

a. Apabila si pewaris meninggalkan sebagai satu- 
satunya ahli warisnya ialah satu anak sah. Menurut undang- 
undang apabila orang meninggalkan seorang anak sah, maka 
bagian mutlak anak tersebut adalah setengah dari bagian 
yang didapat, seandainya ia mewaris menurut undang-undang/ 
karena kematian. Misalnya seorang suami meninggalkan seo
rang anak sah dan seorang jandanya sebagai ahli warisnya. 
Kalau mewaris berdasarkan kematian maka baik janda maupun 
anak masing-masing mendapat setengah bagian warisan. Se- 
dangkan bagian mutlak anak sah tersebut adalah setengah 
kali setengah sama dengan seperempat bagian dari harta wa
risan. Jadi si pewaris dapat memberikan kepada orang lain 
baik sebagai pemberian hadiah ataupun dengan testamen se- 
banyak tigaperempat bagian.

Kalau ditinjau secara mendalam, maka pewarisan ter
sebut di atas rasanya kurang adil. Hal ini nampak bahwa se- 
benarnya janda mendapatkan setengah bagian dari harta wa
risan, oleh karena adanya testamen si pewaris temyata si 
janda tidak memperoleh apa-apa. Untuk taengatasi hal ini



yaitu dengan adanya pasal 916 a BW. Berdasarkan pasal 916 
a BW ini si janda karena bukan legitimaris maka jangan di- 
masukkan sebagai waris* Jadi yang mewaris seluruh harta 
warisan adalah anak, sehingga bagian mutlaknya adalah se- 
tengah dari seluruh harta warisan sama dengan setengah ba
gian. Sisanya yang setengah bagian dapat dihadiahkan atau 
diberikan kepada orang lain dengan testamen oleh si pewa
ris, dan bukannya tigaperempat bagian harta warisan lagi* 
Setengah bagian harta warisan yang didapat oleh anak itu 
sebaiknya dibagi sama besarnya antara anak dan janda, se
hingga masing-masing mendapat seperempat bagian*

b. Apabila si pewaris meninggalkan dua orang anak 
sah sebagai ahli warisnya, maka bagian mutlak masing-masing 
anak sah adalah duapertiga dari yang didapat seandainya ia 
mewaris menurut undang-undang/ karena kematian. Misalnya 
seorang suami (si pewaris) meninggalkan dua anak sah dan 
jandanya sebagai ahli warisnya, maka bagian mutlak masing- 
masing anak adalah duapertiga dari sepertiga sama dengan 
duapersembilan bagian harta warisan.

c* Apabila si pewaris meninggalkan tiga orang anak 
sah atau lebih sebagai ahli warisnya, maka masing-masing 
anak akan mendapatkan bagian mutlaknya sebesar tigaperem
pat bagian dari yang didapat seandainya ia mewaris menurut 
undang-undang/ karena kematian. Suatu misal seorang pewa
ris meninggalkan empat orang anak sah dan seorang janda. 
Kalau mereka itu (anak dan janda) mewaris menurut undang-
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undang/ karena kematian, maka masing-masing anak akan men
dapat seperlima bagian harta warisan* Jadi dalam hal ini 
bagian mutlak dari masing-masing anak adalah tigaperempat 
dari seperlima sama dengan tigaperduapuluh.
2. Besarnya bagian mutlak (legitieme portie) anak luar ka

win yang diakui.
Demikian juga bagi anak luar kawin yang diakui ber

hak atas bagian mutlak. Hal ini diatur dalam pasal 916 BW 
yang menyatakan, bahwa bagian mutlak seorang anak luar ka
win yang diakui berhak untuk mendapatkan setengah bagian 
dari bagian yang didapat seandainya ia mewaris menurut un
dang-undang/ karena kematian.

Setelah saya menjelaskan satu persatu bagian mutlak 
dari anak dengan contohnya sekali, maka dapatlah dilihat 
bahwa ada tidak adanya suami atau istri yang hidup terlama 
akan mempengaruhi jumlah bagian mutlak yang akan diterima 
oleh anak-anak si pewaris*
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P E N D T U P

1. Kegimpulan
a. Mewaris adalah menggantikan tempat dan kedudukan dari si 

pewaris.
b. Ahli waris dengan sendirinya demi hukum tanpa suatu per

nyataan menerima akan mewaris segala harta kekayaan, hak- 
hak dan kewajiban si pewaris.

c. Ahli waris testamentair yang menolak atau onwaardig (ti
dak pantas untuk mewaris), maka anak-anaknya tidak ber
hak untuk menggantikan tempat dan kedudukan untuk mewa
ris.

d. Agar ahli waris tidak dirugikan oleh si pewaris karena 
hutang-hutangnya, maka ahli waris dapat menghindarkan 
diri dengan jalan menolak warisan atau dengan hak isti- 
raewa untuk mengadakan pencatatan warisan.

e. Di dalam fungsinya yang normal testamen adalah alat bagi 
pewaris untuk membagi-bagikan harta peninggalannya.

f. Di antara tiga bentuk testamen, yang paling sederhana 
dan dapat mencegah timbulnya perselisihan di antara ahli 
waris adalah testamen umum/ testamen terbuka.

g. Dengan adanya testamen yang ditinggalkan oleh si pewa
ris, menyebabkan bagian harta warisan yang sebenarnya 
menjadi hak anak-anak si pewaris menjadi berkurang.

h. Tujuan diadakannya legitieme portie adalah untuk melin- 
dungi anak-anak pewaris terhadap kecenderungan si pewa-
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ris yang akan menguntungkan pihak ketiga.
i. Suami atau istri yang hidup terlama tidak mendapatkan 

bagian mutlak (legitieme portie).
j. Ada tidaknya suami atau istri yang hidup terlama akan 

mempengaruhi jumlah bagian mutlak yang akan diterima 
oleh anak-anak si pewaris.

2* Saran-saran.
a. Dengan adanya bermacam-macam hukum waris yang berlaku 

di Indonesia, untuk ini alangkah baiknya kalau Badan 
Pembentuk Undang Undang dapat membuat satu peraturan 
hukum tentang waris yang akan berlaku di seluruh Indo
nesia.

b. Seseorang apabila hendak membuat suatu testamen, maka 
terlebih dahulu harus meminta nasehat atau petunjuk ke
pada Notaris, agar tidak terjadi persoalan di antara 
ahli waris nantinya.

c. Notaris sebaiknya memberikan petunjuk kepada seseorang 
yang akan membuat testamen, agar supaya testamen itu 
dibuat dalam bentuk testamen umum atau testamen terbu
ka saja.
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