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Di dalam pelaksanaan hukum pewarisan di Indonesia, 
belum ada undang-undang yang mengaturnya sehingga masih 
menggunakan hukum adat masing-masing. 
Di Indonesia dewasa ini. berlaku tiga sistem hukum 
tentang pewarisan, yaitu hukum waris Adat; hukum waris 
Barat; dan hukum waris Islam. Hukum waris Barat berlaku 
bagi golongan Eropa dan Timur Asing Cina. Sedangkan bagi 
Warga Negara Indonesia asli yang tunduk pada hukum waris 
Islam maka berlakulah sistem hukum waris. Hukum waris berfungsi 
untuk menyelesaikan masalahmasalah yang berhubungan dengan 
pewarisan. Dengan memakai hukum waris akan dapat diketahui sistem 
hukum mana yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu. 
 
 
Keyword : Hukum Adat 
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KATA PEMGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati saya panjatkan puji 
syukur kepada Allah swt., atas limpahan rahmat, taufik 
serta hidayahUya yang tidak pernah putus di dalam segala 
kesempatan.

Penyusunan skripsi yang berjudul "Pembagian Harta 
Warisan dari Seorang Laki-laki yang melakukan Poligami 
menurut Hukum Adat (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Su
rabaya)" ini juga tidak lain adalah sebagian dari rahmat- 
Nya yang dilimpahkan setiap saat. Walaupun saya telah be- 
rusaha untuk menyusun dan rnenyelesaikan penulisan skripsi 
sebaik mungkin, tetapi karena adanya keterbatasan pada 
diri saya rnaka hal ini merupakan hambatan‘yang sangat be- 
rat. Namun dengan niat yang besar dan dengan petunjuk 
Allah swt., rnaka hambatan itu dapat teratasi juga. Saya 
menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi saya ini masih kurang 
sempurna, apa yang saya kerjakan hanyalah merupakan sebu- 
tir pasir di laut. Meskipun demikian saya berharap dengan 
penulisan skripsi ini, semoga dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dan bermanfaat bagi almamater saya.

Dalam penulisan skripsi ini, cukup■banyak bantuan 
yang diberikan dari pelbagai pihak sampai dapat selesai- 
nya penulisan. skripsi ini. ITntuk itu pada kesempatan ini, 
saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 
kepada yang terhormat:
1. Bapak R. Djoko Soemadijo, S.H., selaku Dekan Fakultas
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Kukum.Unair Surabaya, yang telah inemberikan kesempatan 
kepada saya untuk menuntut ilrnu di Fakultas Hukum Unair 
Surabaya;

2. Bapak Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H., Pembamtu De- 
kan I Fakultas Hukum Unair Surabaya, yang telah membe
rikan ijin untuk mengadakan penelitian guna kelengka- 
pan data dalam penulisan skripsi ini;

3. Ibu Sri Haj&ti, S.H., MS,, selaku pembimbing dan pengu- 
ji, yang senantiasa dengan penuh perhatian dan penger-' 
tian telah.menyediakan waktu, tenaga, dan telah membe-r 
rikan sumbangan pemikiran selama membiinbing saya dalam 
penulisan skripsi ini. Demikian juga kepada Ibu R.S. 
Hutabarat, S.H.., LL.M.; Ibu Kasihaning Krj.snasa.tya, 
S.H.; Bapak Wisnu Susanto, S.H.; Bapak Ngakan Putu Mu- 
derana, S.H., selaku Panitia Penguji, yang telah rne- 
nyempatkan waktu untuk membaca dan mengoreksi skripsi 
saya;

4 . Para Karyawan Perpustakaan Non Bksakta Unair Surabaya 
yang telah membantu saya dalam menelusuri literatur 
guna kelengkapan data skripsi saya;

5. Bapak H. Muri, S.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Ne- 
geri Surabaya, yang telah mengijinkan saya untuk mene- 
liti berkas .perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sura
baya ;

6. Bapak Abdul Kadir Svam, S,H., selaku Hakim di Pengadi-
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V

lan Negeri Surabaya, yang memberikan penjelasan dan 
dan bimbingan kepada saya dalam penulisan skripsi saya;

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang penuh tabah dan ka- 
sih sayang telah membimbing dari mendorong saya dengan 
penuh kasih demi tercapainya cita-cita saya sebagai 
seorang Sarjana Hukum. Juga kepada kakak dan adik-adik- 
ku yang tersayang yang telah membantu saya demi terca
painya cita-cita saya.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi masyara- 
kat umumnya sebagai pengetahuan dan bagi mahasiswa khusus- 
nya yang memerlukan bahan bacaan tentang pembagian warisan 
dari seorang laki-laki yang melakukan poligami.

Surabaya, 13 Juni 1990 
Penyusun

TIETIK MUZAHHOH
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahannya
Di dalam pelaksanaan hukum pewarisan di Indonesia,

belum ada undang-undang yang mengaturnya sehingga masih
menggunakan hukum adat masing-masing.

Di Indonesia dewasa ini. berlaku tiga sistem hukum
tentang pewarisan, yaitu hukum waris Adat; hukum waris
Barat; dan hukum waris Islam. Hukum waris Barat berlaku
bagi golongan Eropa dan Timur Asing Cina. Sedangkan bagi
Warga Negara Indonesia asli yang tunduk pada hukum waris
Islam maka berlakulah sistem hukum waris ini. Hal ini se-
suai dengan pernyataan Eman Suparman yang dikutip dari
Retnowulan Sutantio, yaitu:

....hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini 
masih bergantung pada ‘'hukum war.is mana yang berlaku 
bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal 
dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indo— . 
nesia maka yang berlaku adalah hukum waris adat; se
dangkan apabila termasuk golongan Eropa atau Timur 
Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat",

Selanjutnya Eman Suparman menambahkan: nBila pewaris ter-
suk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, tak
dapat•disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka mempergu-

Eman Suparman, Intlsari. Hukum Waris Indonesia, 
Armico, Bandung,1985, h~ 19, dikutip dari Retnowulan Su— 
tantio, Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, h. 84-85.

1
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nakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Is-
ii ?lam .

Hukum waris berfungsi untuk menyelesaikan masalah- 
masalah yang berhubungan dengan pewarisan. Dengan memakai 
hukum waris akan dapat diketahui sistem hukum mana yang 
berlaku pada suatu masyarakat tertentu.

Hukum waris merupakan bagian dari. hukum keluarga, 
membicarakan hukum keluarga tidak lepas kaitannya dengan 
perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita se
bagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuha- 
nan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah menurut Undang-un
dang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dila- 
kukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan 
dari suami-isteri tersebut, dan setiap perkawinan dicatat- 
kan di Kantor Pencatatan Perkawinan yang terdekat menurut 
peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ten
tang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk kelu
arga (rumah tangga) yang kekal, Dalam membentuk suatu ke~- 
luarga yang bahagia berkaitan erat dengan masalah keturu-

2

2Ibid.
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nan sebatT-adanya keturunan merupakan tujuan yang sesung-, 
guhnya pula dari suatu perkawinan. Sebagaimana yang ter- 
cantum dalam penjelasan dari undang-undang tersebut di 
atas, yaitu:

Sebagai negara yang berdasarkan iancasila, dimana 
sila yang pertamanya ialah ivetuhanan Yang Maha Ksa, 
maka perkawinan mempunyai unsur lahir/jasmani, teta- 
piunsur batin/rokhani juga mempunyai peranan yang 
penting. wembentuk keluarga yang bahagia rapat hubu- 
ngannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan pu
la dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan men- 
jadi hak dan kewajiban orang tua.-5

Hal demikian s.esual pula dengan pahara tradisional 
orang orang Indonesia ialah "meneruskan angkatan, mene- 
ruskan turunan (,generatie')M .^

Dengan adanya keturunan atau anak maka kebahagiaan 
suatu keluarga yang merupakan idaman dari setiap orang a- 
kan tercapai. Dengan adanaya anak maka nantinya akan ada 
yang meneruskan keturunan serta merawatnya di hari. tua, * 
dan juga nantinya akan ada yang menjaga serta mengurusi 
harta peninggalannya, jika dia sudah lanjut usia.

Tiadanya anak sering menimbulkan kekhawatiran bagi 
pasangan suami-isteri yang tidak mau mengangkat anak, ka-

3Azis Safiudin dan Djasadin Saragih, Himpunan Pe- 
raturan Perundang-undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang. 
cet. T] Sinar Wijaya, Surabaya", 3̂ 1.

4Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, cet. VIII, 
Pradnya paramita, Jakarta, n.
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rena dirasakan bukan dari keturunannya, sehingga keadaan 
aemikian dapat dipakai sebagai salah satu alasan bagi se- 
orang suami untuk' raelakukan poligami.

Khusus dalam hal poligami ini ada segi persamaan 
antara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, yakni dalam arti bahwa pintu poligami 
tetap dibuka di Indonesia, tetapi tidak di-buka lebar-le- 
bar.

Dengan kata lain, sistem perkawinan yang dianut di 
Indonesia pada prinsipnya monogami, sesuai dengan pasal 3 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ha- 
nya karena alasan-alasan tertentulah (yang cukup berat) 
maka poligami akan diijinkan untuk dilakukan.

Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, bahwa pada asasnya seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat member! ijin 
kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang 
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain tersebut di atas, di dalam Penjelasan Umum- 
nya dinyatakan bahwa undang-undang tersebut menganut asas 
monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangku-.. 
tan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengi~- 
jinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seo
rang.

4
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Namun demikian perkawinan seorang suami dengan le
bih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki o- 
leh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dilakukan apabi
la dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan 
oleh Pengadilan. Dengan demikian jelaslah kesempatan un
tuk berpoligami tidak dibuka lebar-lebar.

Di dalam ajaran Islam sebenarnya mempersempit pin- 
tu kemungkinan terjadinya poligami, dasar utama sistem 
perkawinan dalam Islam tetap monogami. Hal ini tersebut 
dalam Kitab Al Qur'an, surat An Nisaa' ayat 3 yang arti- 
nya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 
kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (la
in yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang ka
mu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat ke- 
pada tidak berbuat aniaya.-5

Dari keterangan ayat di atas, dapat kita ketahui 
bahwa poligami dalam Islam memang diperbo.lehkan tetapi 
dibatasi dalam hal jumlah isteri yaitu empat orang, tidak 
boleh lebih dari itu. Poligami inipun diperbolehkan kare
na untuk mengangkat derajad kaum wanita sebab ayat ini 
diturunkan ialah karena banyak orang Arab waktu Itu masih 
membiasakan adat Jahiliyah atau kebodohan.

5

cYayasan Penyelenggara Penterjemah/Penterjemah al 
Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bepartemen Agama, Ja
karta, 1971, h. if5.
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Di ,saraping itu, syarat untuk dapat berbuat adil 
kepada isteri-isterinya adalah mutlak untuk melakukan po- 
ligami, apabila tidak dipenuhi maka tertutuplah pintu po- 
ligami.

Mejiurut hukum adat, poligami memang diperkenankan 
dengan alasan tidak mempunyai keturunan atau dengan ala—. 
san kebutuhan biologis, atau dengan alasan lainnya, Walau- 
pun pada sebagian besar masyarakat tidak lazim adanya i- 
katan perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wa- 
nita pada waktu bersamaan, tetapi hal ini masih juga ter- 
jadi.

Untuk keperluan hidup suatu keluarga dibutuhkan 
suatu kekayaan yang disebut harta benda dalam perkawinan. 
Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta 
bawaan dari masing-masing suami-isteri, dan harta benda 
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. 
Demikian pernyataan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan.

Pada lazimnya dalam masyarakat hukum adat harta ke
luarga dapat dipisah-pisahkan dalam empat golongan, seper- 
ti yang dikatakan Ter Haar;

Dapat dikatakan pada umumnya bahwa kekayaan keluarga 
dapat dibeda-bedakan dalam empat bagian; a . harta 
hibahan atau warisan yang diikutkan kepada salah se
orang suami-isteri oleh kerabatnya; B. harta yang o- 
leh salah seorang suami-isteri tadi masing-masing 
diperoleh atas usahanya sendiri sebelum atau selama

6
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perK&winan; C. harta yang diperoleh oleh suami-iste— 
ri. dalam masa perkawinan atas usahanya bersama; D. 
harta yang diwaktu perkawinan dihadiahkan kepada su- 
ami-isteri bersama.

Dari pendapat tersebut, maka harta keluarga dapat 
dibeda-bedakan atas harta asal, yaitu harta yang dipero
leh suami-isteri dari hibah atau warisan dan yang dipero
leh atas usahanya sendiri sebelum perkawinan. Harta ber
sama, yaitu harta yang diperoleh suami—isteri atas usaha 
bersama atau atas usaha salah seorang suami-isteri, dan 
yang diperoleh sebagai hadiah bagi suami-isteri.

Perkara-perkara yang timbul apabila terjadi peris- 
tiwa hukum berupa putusnya perkawinan karena kematian se
orang laki-laki yang melakukan poligami adalah menyang- • 
kut; pertama, harta benda apa yang ditinggalkan oleh pe
waris; kedua, siapa-siapa yang berhak mewarisinya; keti- 
ga, bagaimana pemoagian harta warisan dalam perkawinan 
poligami, karena terdapat beberapa orang anak dan bebera- 
pa janda. Dalam hal ini diperlukan suatu aturan hukum un
tuk mengaturnya, agar tidak menimbulkan kekacauan dalam 
pembagian harta warisan antara perkawinan pertama dengan 
perkawinan kedua dan perkawinan seterusnya.

Aturan hukum terseDut dinamakan sebagai Hukum Waris 
Di Indonesia sebagian besar mempergunakan sistem hukum wa-

B. Ter Haar Bzn., Asas-asas dan Susunan Hukum Adat 
Terjemahan dari K. iNg. aoebakti Poesponoto, Pradnya Para- 
mita, Jakarta, 1983, h. 221.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ..... MUZAHROH, TIETIK 



ris Adat sebab berasal dari pemikiran penduduk asli/bang-
sa Indonesia sendiri, sehingga dalam menghadapi persoalan
yang timbul akan lebih mudah untuk diterapkan. Sehubungan
dengan hal ini, Soepomo mengatakan:

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang rae- 
ngatur proses meneruskan serta mengoperkan barang- 
barang yang tidak terwujucL benda (immateriele goede- 
ren) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada 
turunannya.'

Berdasarkan pendapat tersebut maka pewarisan meru
pakan suatu proses penerusan dan pengoperan harta kekaya
an keluarga baik yang matsriil maupun•immateriil dari pe- 
waris kepada ahli waris yang berhak, yang dinilai sejak 
pewaris masih hidup sampai meninggal dunia. Jadi selama 
pewaris masih hidup, ahli waris sudah mempunyai hak ter- 
hadap harta kekayaan pewaris.

Berbeda halnya menurut hukum Islam. Menurut hukum 
Islam, pewarisan ini terjadi bilamana ada kematian. Sejak 
saat itu ahli waris mempunyai hak terhadap harta kekayaan 
pewaris. Jadi kematian merupakan syarat adanya pewarisan.

Ter Haar menyatakan:‘"hukum waris"adat adalah pro
ses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan imraate-

o
riil dari turunan ke turunan".

7‘Soepomo, op..cit., h. 81.
8B. Ter Haar Bzn., op' cit., h. 231 • ̂
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Dengan demikian ada suatu proses meneruskan dan me- 
ngoperkan/peralihan, dimana proses ini dapat dimulai pada 
saat si pemilik harta benda itu masih hidup yang disebut 
hibah. Penghibahan yang diberikan kepada keturunannya ini 
akan diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan yang 
telah dibagi-bagikan pada saat si pewaris masih hidup.

Adapun mengenai hukum waris Adat, diantara daerah 
yang satu dengan daerah yang lain dalam -masyarakat Indo
nesia, belum tentu sama. Ini dipengaruhi. oleh sistem ke- 
keluargaan yang mereka anut dimana terikatnya satu sama 
lain karena pertalian garis keturunan yang sama,

Sistem kekeluargaan ini nampak pengaruhnya pada 
sistem pewarisan dalam hukum Adat. Sistem kekeluargaan i- 
ni dibedakan dalam empat corak, yaitu sistem patrilineal/ 
sifat kebapakan; sistem matrilineal/sifat keibuan; sistem

Qbilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan. Sistem pa- 
trilineal/sifat kebapakan pada prinsipnya adalah sistem 
yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan ne- 
nek moyangnya laki-laki. Sistem matrilineal/sifat. keibuan 
pada dasarnya sistem ini adalah menarik garis keturunan 
ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari 
nenek moyang.. perempuan. Sistem bilateral atau parental/ 
sifat kebapak-ibuan, yaitu sistem yang menarik garis ketu-

Eman Suparman, op. cit., h. 17.9
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runan baik melalui garis bapak maupun garis ibu sehingga 
dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada 
perbedaan antara pihak ibu dan pihak bapak.

Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai wilayah hukum 
yang meliputi Kotamadya Surabaya yang masyarakatnya menga- 
nut sistem parental. Dengan demikian, sistem hukum waris 
Adat yang dianut adalah bercorak parental.

Dalam hukum pewarisan pada masyarakat parental itu 
bagian anak laki-laki dalam perkawinan pertama adalah sa- 
ma dengan bagian anak perempuan dalam perkawinan pertama 
atas harta peninggalan bapaknya. Begitu pula^bagian janda 
dalam perkawinan pertama adalah sama dengan bagian anak 
dalam perkawinan pertama. Sedangkan bagian anak laki-laki 
dalam perkawinan kedua adalah sama dengan bagian anak pe
rempuan dalam perkawinan kedua atas harta peninggalan ba
paknya. Begi.tu pula bagian janda dalam perkawinan.i-.kedua 
adalah sama dengan bagian ariak•,dalam perkawinan kedua, 
dan seterusnya pada perkawinan berikutnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 65 Undang- 
undang Nomor. 1 Tahun 197.4 tentang perkawinan, bahwa seo-' 
rang suami yang beristeri lebih dari. seorang maka kepada- 
nya wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua 
isteri dan anaknya; isteri. yang kedua dan seterusnya tidak 
mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada dalam per
kawinan sebelumnya; masing-masing mempunyai hak atas harta 
bersama yang terjadi- sejak perkawinannya masing-masing.

10
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Namun dalam praktek dl masyarakat, ada beberapa 
kemungkinan yang terjadi atas harta peninggalan pewaris 
karena para ahli waris dalam perkawinan pertama, kedua, 
dan seterusnya merasa berhak atas harta peninggalan pe
waris sehingga terjadi- rebutan atas harta peninggalan 
pewaris. Disamping itu, kemuhgkinan-kemungkinan tersebut 
ter jadi. karena masing-masing perkawinan tinggal dalam 
satu rumah sehingga para ahli waris dari masing-masing 
perkawinan tersebut ingin menguasai harta peninggalan 
pewaris.

Kemungkinan pertama adalah bahwa harta peningga
lan pewaris dikuasai oleh janda dalam perkawinan perta
ma atau perkawinan kedua, atau perkawinan s&ter.usnya, 
baik dikuasai sebagian atau keseluruhan.

Kemungkinan kedua adalah bahwa harta peninggalan 
pewaris dikuasai oleh keturunan sedarah almarhum pewaris 
dalaim perkawinan pertama atau perkawinan kedua, atau per
kawinan seterusnya, baik dikuasai sebagian atau keselu
ruhan.

Kemungkinan ketiga adalah bahwa harta peninggalan 
pewaris dikuasai oleh ahli waris lain, selain janda dan 
anak-anaknya dalam perkawinan pertama, kedua, dan sete
rusnya, baik dikuasai sebagian atau keseluruhan.

Kemungkinan keempat adalah terjadinya pembagian 
harta peninggalan pewaris yang dirasakan kurang adil ba-

11
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gi. perkawinan pertama atau perkawinan kedua, atau perka
winan seterusnya sehingga dalam hal pembagian harta wa
risan ini masih mencerminkan suatu hal yang kurang mem- 
berikan kepastian hukum.

Rumusan Permasalahan
Dari, hal-hal yang diuraikan di atas, maka perma*- 

lahan pokok, adalah;
a. Alasan dan syarat-syarat apakah yang harus dipe- 

nuhi apabila seorang laki-laki atau suami akan 
melakukan poligami?

b. Bagaimanakah harta benda dalam perkawinan itu 
dibeda-bedakan?

c. Bagaimanakah pembagian harta warisan dalam per
kawinan poligami?

2. Penjelasan Judul
Judul skripsi adalah "Pembagian Harta Warisan da

ri Seorang laki-laki yang melakukan Poligami. menurut Hu
kum Adat- (suatu Studi di pengadilan Negeri Surabaya)".

Kata Pembagian mempunyai arti satu cara (hal, per- 
buatan dan sebagainya) membagi. atau membagikan.^

Kata Harta Warisan dalam skripsi ini mempunyai 
arti harta kekayaan seorang (pewaris) karena telah wafat

Poerwadarminta, Kamus Umum Baha'sa Indonesia, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1 9 8 7, h. 73.

10
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dan apakah harta kekayaan orang itu akan (dapat) dibagi,
11atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.

Kata Poligami mempunyai arti adat seorang laki-
12laki mempunyai isteri lebih dari seorang.

Kata Hukum Adat menurut Surojo Wignyodipuro, yai
tu;

Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma 
yang bersuraber pada perasaan keadilan rakyat yang 
selalu berkembang serta meliputi peraturan-peratu- 
ran tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-ha- 
ri dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, 
senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, kare
na mempunyai akibat hukum (sanksi). ^

Kata Studi sama dengan pelajaran, berarti penye- 
lidikan (suatu ilmu dan sebagainya).^

Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan yang dae
rah hukumnya meliputi Daerah Tingkat II, sedangkan kata 
Surabaya adalah menunjukkan tempat yang terdapat di wi- 
layah Propinsi Jawa Timur. Oleh karena Jawa Timur, seperti 
adat Jawa lainnya, menggunakan sistem kekeluargaan paren-

13

11Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni, 
Bandung, 1983, h. 45.

12Poerwadarminta, op. cit., h. 763.
1 ̂ Surojo Wignyodipuro, Pengantar dan Asas-asas 

Hukum Adat, cet. VI, PT Gunung Agung, Jakarta, 1^83, h. 
192-193. “

^Poerwadarminta, op. cit., h. 22.
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tal yang oienarik garis keturunan dari pihak bapak dan 1- 
bu sehingga tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan 
perempuan dalam pewarisan.

3. Alasan Pemilihan Judul
Pemilihan judul tersebut di atas dalam skripsi i- 

ni, karena sangat menarik untuk dibahas. Terutama memba'r- 
has bagaimana pembagian harta warisan dari seorang laki- 
laki yang melakukan poligami karena dalam perkawinan po
ligami ini ada lebih dari satu perkawinan sehingga ter- 
bentuk pula lebih dari satu harta perkawinan. Pada masing- 
masing harta perkawinan inilah yang sering menjadi seng- 
keta apabila orang yang melakukan poligami tersebut me- 
ninggal dunia.

Dalam skripsi ini ruang lingkup masalahnya adalah 
pembagian harta warisan dari seorang laki-laki yang mela
kukan poligami hanyalah pada Pengadilan Negeri Surabaya 
saja. Hal ini disebabkan karena pengadilan Negeri Suraba
ya mempunyai daerah hukum yang meliputi satu Daerah Ting- 
kat II yaitu Surabaya dengan sistem kekeluargaan paren- 
talnya. Sedangkan di dalam pembentukan sistem hukum Nasi- 
onal kelak, diharapkan corak parentallah yang akan dapat 
dijadikan sebagai salah satu pedoman, Dengan demikian ma
ka yang dimaksud dengan judul tersebut di atas adalah 
menggambarkan pembagian harta warisan yang bercorak pa
rental dari. seorang laki-laki yang melakukan poligami.

14
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4. Tujuan Penulisan
Seperti halnya pada penulisan skripsi terdahulu, 

maka skripsi ini juga sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Uni- 
versitas Airlangga. ;

Hasil penulisan ini diharapkan juga nantinya da
pat merupakan suatu sumbangan pemikiran bagi pemb’entukan\
peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional se
hingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lalu 
lintas hukum, khususnya di bidang pembagian harta warisan 
dari seorang laki-laki yang melakukan poligami.

Juga untuk menarabah literatur ilmiah di kalangan 
masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Hukum khususnya, 
dan yang terpenting adalah untuk melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi.

5• Metodologi
(1) Pendekatan riasalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk memecahkan 
masalah yang ada dalam skripsi ini adalah pendekatan yur 
dis dan historis.

Pendekatan yuridis artinya permasalahan yang ada 
dijelaskan berdasarkan hukum adat yang berlaku, sedangkan 
pendekatan historis adalan dengan melihat sejarah dari a- 
turan tersebut.

(2) Sumber Data
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Su^iber data yang digunakan sebagai dasar peneliti- 
tian unxuk memecaiikan masalah yang ada dalam skripsi ini 
adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperolen dengan cara mengadakan wawan- 
cara (interview.) langsung dengan seorang hakim Pengadilan 
Negeri di Surabaya karena pengadilan ini sering menyele- 
saikan perkara-perkara mengenai pembagian harta warisan 
dari seorang laki-laki yang melakukan poligami.

Wawancara (interview) tersebut menggunakan sistem
Interview Bebas Terpimpin, artinya unsur kebebasan masih
dipertahankan dalam mengadakan wawancara dengan menyiap-

1 5kan catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.
Data sekunder diperoleh d a n  literatur dan peratu- 

ran perundang-undangan.
(3) Prosedur Pengumpulan dan .Pengolahan Data

Untuk pengumpulan data yang bersifat teori dilaku- 
kan dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang- 
undangan. Sedangkan prakteknya dengan mengadakan wawanca- 
cara langsung dengan seorang nakim Pengadilan negeri di 
Surabaya.

(4) Analisis Data
Untuk analisis data digunakan analisis deskriptif-

16

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Tehnik Peneliti- 
an Hukum, cet. II, Ghalia Indonesia, semarang, h. 71,

1 5

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ..... MUZAHROH, TIETIK 



komparatif yaitu memaparkan dan membandingkan antara da- 
xa yang diperoleh, baik yang teoritis dari literatur dan 
peraturan perundang-undangan maupun segi praktek yaitu 
yang terdapat di'.. dalam masyarakat.

6. Pertanggungjawaban Sistematika
Untuk memperoleh hasil pemikiran yang logis, Penda- 

huluan ditempatkan pada bab I, karena dari Pendahuluan i- 
ni diharapkan dapat memperoleh gambaran secara umura yang 
raenyeluruh dan jelas tentang pokok permasalahan.

Alasan dan syarat-syarat melakukan poligami ditem
patkan pada bab II, karena permasalahan yang dibahas ber- 
titik tolak pada pembagian harta warisan dari seorang la- 
ki-laki yang melakukan poligami, sehingga bahasan awal a- 
dalah menyangkut dapatnya seorang laki-laki melakukan po
ligami asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentu- 
kan dan mempunyai alasan yang cukup untuk dapatnya ijin 
melakukan poligami.

Selanjutnya setelah dapat memahami apa yang telah 
diuraikan dalam bab II, maka untuk dapat lebih mendalam- 
nya pembahasan masalah pembagian harta warisan dari seo
rang laki-laki yang melakukan poligami, akan dijelaskan 
macam-macam harta benda dalam perkawinan yang ditempatkan 
pada bab III, karena di dalam perkawinan poligami ini akan 
terbentuk dua macam harta benda dalam perkawinan sehingga 
harta benda dalam perkawinan tersebut harus dipisah dari

17
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dari_ perkawinan yang satu dengan perkawinan lainnya.
Setelah menguraikan mengenai alasan dan syarat- 

syarat melakukan poligami serta macam-macam harta benda 
dalam perkawinan maka apabila terjadi. putusnya perkawinan 
karena kematian maka siapa saja yang menjadi ahli waris 
dan berapa bagiannya ada pada bab IV, karena dengan ada
nya peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan karena ke
matian seorang laki-laki yang melakukan poligami akan me- 
nimbulkan tuntutan dari para ahli waris dari perkawinan 
pertama atau perkawinan kedua atau perkawinan seterusnya 
terhadap harta peninggalan pewaris. Dalam pembagian har
ta warisan ini harus benar-benar mencerminkan keadilan.

Untuk lebih memahami uraian dalam bab IV ini maka 
diadakan analisis kasus yang pernah ditangani oleh Penga
dilan Negeri di Surabaya.

Kemudian pada bab terakhir, yaitu bab V yang meru
pakan bab Penutup akan diuraikan mengenai kesimpulan yang 
diperoleh dari penulisan skripsi ini dengan tidak lupa 
diberikan saran-saran untuk sumbangan pemikiran bagi pem- 
bentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasi- 
onal.

....0O0 ....

18
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BAB IX 
ALASAN DAN SYARAT-SYARAT 

MELAKUKAN POLIGAMI

1. Alasan Melakukan. Poligami Menurut Hukum Adat
Pada masyarakat hukum adat di. Indonesia sering ki-

j
ta temui adanya seorang laki-laki yang melakukan poligami, 
yaitu seorang laki-laki yang kaw-in dengan lebih dari. se-r 
orang wanita atau si suami mempunyai. dua orang isteri a- 
tau lebih dalam perkawinannya.

*
Hal ini pada umumnya dilakukan dengan alasan anta- 

ra lain; pertama, isterinya tidak dapat melahirkan keturu
nan (terutama keturunan laki-laki); kedua, dengan alasan 
untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Seorang laki-laki yang melakukan poligami sering 
mempergunakan salah satu alasan seperti tersebut di atas, 
disamping ada pula yang mempergunakan alasan yang lainnya.

Bipergunakannya alasan yang lain ini terutama oleh 
segolongan tertentu semenjak dahulu* Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Ko ent j araningrat, ya i tu:

Sebelum perang, banyak bupati dan patih hidup secara 
poligami bersama tiga atau empat isteri mereka, yang 
masing-masing menempati bagian tertentu dari dalem, 
bersama dengan anak-anak mereka masing-masing dan 
pembantu-pembantunya sendiri-sendiri.'6

Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Seri Etnografi 
Indonesia No, 2, Balai. Pustaka, Jakarta 1984, h, 263.

1
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D.engan demikian semenjak dahulu, yaitu pada mas a 
sebelum perang banyak bupati dan patih yang melakukan 
poligami. Hal demikian, menurut saya sudah merupakan ga- 
ya hidup golongan priyayi sehingga gaya hidup yang demi
kian ini dapat pula dipakai sebagai salah satu alasan 
bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami.

Jadi seorang laki-laki atau suami yang melakukan 
poligami dengan alasan sudah merupakan gaya hidup golo
ngan priyayi dapat ditempatkan pada urutan ketiga.

Alasan pertama dikatakan bahwa seorang laki-laki 
melakukan poligami karena isterinya tidak dapat melahir- 
kan keturunan (terutama keturunan laki-laki), padahal a- 
danya keturunan ini sangat penting bagi suatu clan, suku- 
atau kerabat untuk menghindari kepunahannya dan yang me- 
warisi harta kekayaan kelak.

Sehubungan dengan pentingnya adanya keturunan ini, 
maka Bushar Muhammad memberikan pengertian keturunan, ya
itu; "keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada 
hubungan darah antara orang seorang dan orang lain. Dua
orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang

1 7tunggal leluhur". Adanya hubungan darah ini dapat kita 
lihat antara lain, antara orang tua dengan anak-anaknya.

Selanjutnya, adanya hubungan ini mempunyai akibat

20

^Busbar Muhammad, Pokok-pokok Humum Adat, cet. 
Ill, Pradnya paramita, Jakarta, 198-5, h. 3.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ..... MUZAHROH, TIETIK 



hukum yang tidak semua sama di seluruh daerah. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Bushar Muhammad:

Meskipun- akibat hukum. yang berhubungan dengan ketung- 
galan leluhur ini. di .seluruh daerah tidak sama, toh 
dalam kenyataan terdapat. satu pandangan pokok yang 
sama terhadap masalah keturunan ini di seluruh daê --., 
rah yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur. 
yang hakiki'serta mutlak bagi sesuatu klan, suku a- 
taupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, 
yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya. **s

Karena betapa pentingnya kehadiran seorang anak se
bagai penerus keturunan maka tidak mempunyai keturunan 
(terutama keturunan laki-laki.) dapat dipakai sebagai salah 
satu alasan bagi seorang laki-laki atau suami' untuk mela
kukan poligami. Hal ini misalnya yang ter jadi di dalain 
masyarakat hukum adat yang bersistem kekeluargaan patri
lineal.

Pada masyarakat Batak yang menganut sistem kekelu
argaan patrilineal hanya mengakui anak laki-lakilah yang 
berhak meneruskan keturunan. Karena keturunan ditentukan 
oleh adanya anak laki-laki maka warisanpun kelak akan ja- 
tuh pada pihak laki-laki/keluarganya.

Untuk merapertahankan garis keturunan laki-laki atau
bapak dikenal adanya kawin jujur atau sering disebut exo.-
gami jujur, Bushar. Muhammad menyatakan:

Exogami jujur yaitu suatu keharusan, laki-laki dan 
perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang

21

18Ibid.
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yang'bersifat magis religius itu, perempuan dilepas- 
kan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan
suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan 
bertugas di lingkungan keluarga suami. ^

Dengan demikian kawin jujur mengandung tiga segi
pengertian (makna) yaitu segi yuridis, segi sosial (po-
litik), segi ekonomis. Menurut Bushar Muhammad;

maka kita namakan segi ini sebagai segi yuridis, ya
itu pindahnya si wanita ke dalam lingkungan keluarga 
si suami, dan bertugas, berhak, dan berkewaji.ban di 
situ dan dianggap anggota klan suaminya, Jadi terang 
di sini ada perubahan status. Namun ada juga segi la
in, yaitu kita sebut; segi sosial, di dalam arti bah- 
wa perkawinan seperti itu mempererat hubungan antar 
keluarga klan-klan yang bersangkutan malahan kadang- 
kadang juga menghilangkan perrausuhan, dendam dan la- 
in-lain diantara mereka. Yang kita maksudkan sebagai 
segi ekonomis, karena ada pertukaran^barang atau ben
da antar keluarga-yang bersangkutan.

Kalau melihat pengertian kawin jujur seperti terse
but di atas maka wanita tidak sebagai penerus keturunan 
dan tidak berhak pula mewaris harta orang tuanya, sehing
ga orang tuanya biasanya memberikan suatu hadiah kepada 
anak wanitanya pada saat si anak melangsungkan perkawinan.

Apabila suatu keluarga dalam masyarakat patriline
al tidak mempunyai anak laki-laki maka apabila si bapak 
tersebut meninggal dunia berarti ia tidak mempunyai pene
rus keturunan. Ini disebabkan anak wanita setelah kawin

19Itid., h. 21. 

20Ibid., h. 22.
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akan ikut\ke rumah suaminya, raasuk ke raarga suaminya, se
hingga orang tuanya akan kehilangan anaknya.

Untuk menghindari mati dengan tidak meninggalkan 
keturunan ini biasanya pihak suami melakukan poligami, 
karena dengan melakukan poligami ini diharapkan akan lahir 
keturunan laki-laki dari darah dagingnya sendiri yang di- 
rasakan lebih menentramkan hatinya. Akan terasa lain ka- “• 
lau pasangan tersebut mengangkat anak laki-laki walaupun 
berasal dari kerabatnya sendiri, karena selain anak terse
but bukan berasal dari darah dagingnya sendiri. Juga di--.. 
ragukan kesetiaan hubungan anak angkat terhadap orang 
tua angkatnya sehingga seorang suami lebih memilih poli
gami apabila tidak mempunyai keturunan.

Lain halnya yang terjadi pada masyarakat Bali, wa
laupun pada masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan 
patrilineal, masih dimungkinkan adanya penarikan garis 
keturunan dari pihak wanita jika di dalam suatu keluarga 
tidak terdapat anak laki-laki. Yaitu dengan cara mengada- 
kan suatu upacara yang menganggap dan menempatkan kedudu- 
kan seorang wanita sebagai anak laki-laki. Upacara ini 
disebut nyentana, hal ini sesuai dengan pernyataan Moh. 
Koesnoe, yaitu:

Bilama tidak ada anak laki-laki, tetapi hanya ada 
anak p.erempuan saja di dalam lingkungan sesuatu ke- 

.luarga, maka ada adat yang menunjukkan jalan untuk 
dapatnya kebutuhan akan anak laki-laki dipenuhi ya
itu dengan jalan mengadakan suatu upacara terhadap 
salah satu dari anak perempuannya tersebut (nyenta-
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na),,sehingga anak perempuan yang bersangkutan dapat 
dianggap dan menerapati kedudukan sebagai anak laki- 
laki. 21

Walaupun pada masyarakat Bali dikenal adanya suatu 
upacara seperti tersebut di atas, tetapi hal ini tidak se- 
lalu dilakukan oleh masyarakat Bali karena untuk melaku
kan upacara ini. bergantung pada keadaan dan kemampuan.

Jadi jelaslah bahwa pada masyarakat hukum adat yang 
menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang menarik ga
ris keturunan dari pihak laki-laki mendambakan kehadiran 
keturunan laki-laki guna meneruskan keturunan dan mewarisi 
harta kekayaan yang ditinggalkan. Apabila mereka tidak 
mempunyai keturunan laki-laki maka dapat dipakai sebagai 
salah satu alasan bagi seorang suami untuk melakukan po
ligami .

Pada alasan ke dua dikatakan bahwa seorang suami 
melakukan poligami dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan 
biologis. Adakalanya dalam suatu rumah tangga, walaupun 
kelihatannya bahagia tetapi ada suaxu kekurangan dalam 
rumah tangga tersebut, terutama disebabkan karena seorang 
isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suaminya 
sehingga seorang suami kurang merasakan kebahagiaan, ke- 
mudian ia mencari wanita lain sebagai penggantinya. Keti- 
dak bahagiaan seorang suami ini disebabkan antara lain;

24

Moh. Koesnoe, Catatan-catatan terhadap Hukum A- 
dat.dewasa ini, cet. I, Airlangga University, Surabaya^ 
1 97 9 ,  h .  16.
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isterinya^mengidap suatu penyakit tertentu, atau menjadi 
cacat, atau menjadi gila. Hal inilah yang tidak memungkin- 
kan bagi. seorang isteri untuk dapat memuaskan suaminya.

Seorang isteri mengidap suatu penyakit tertentu, 
misalnya suatu penyakit yang dalam waktu lama tidak me- 
mungkinkan bagi seorang isteri untuk berkumpul dengan su
aminya demi untuk kesembuhan dari penyakitnya.

Sedangkan keadaan seorang isteri yang menjadi ca— 
cat, salah satunya bisa disebabkan karena adanya suatu ke- 
celakaan atau kejadian tertentu yang menyebabkan keadaan 
fisik si isteri tidak sebagaimana seperti dahulu tetapi 
mengalami cacat tubuh sehingga tidak menimbulkan gairah 
bagi suaminya.

Suatu keadaan tertentu bisa menyebabkan seorang is
teri menjadi gila, misalnya; mengalami tekanan batin yang 
terus menerus,‘stres, 'mengalami goncangan jiwa yang hebat, 
atau disebabkan oleh keadaan lainnya.

Hal tersebut di atas itu dapat menyebabkan seorang 
suami mencari wanita lain. Dengan demikian seorang suami 
dapat melakukan poligami dengan salah satu alasan bahwa 
isterinya tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis.

Pada alasan ke tiga dikatakan bahwa seorang laki- 
laki melakukan poligami karena sudah merupakan gaya hidup 
golongan priyayi. Pada masyarakat 'Jawa-ada anggapan bahwa 
"seorang pria priyayi masih dianggap seorang pemuda (jeja-

25

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ..... MUZAHROH, TIETIK 



ka) selama ia belum mempunyai seorang padmi yang dinikahi
dengan segala upacara adat perkawinan, walaupun mungkin

22ia sudah memiliki beberapa selir1*.'.
Anggapan yang demikian inilah yang menimbulkan pe- 

luang bagi seorang pria priyayi. akan lebih leluasa untuk 
melakukan poligami. Seorang pria priyayi akan lebih lelu
asa untuk mengambil wanita sebagai selir (isteri ke dua, 
tiga, empat, dan seterusnya) sampai ia mempunyai seorang 
padmi.

Kadang-kadang walaupun toh sudah mempunyai seorang 
padmi, tetap saja mengambil wanita lain sebagai selir, 
karena seorang atau para selir ini walaupun berkedudukan 
sebagai isteri ke dua, tiga dan seterusnya tetapi perka- 
winannya tanpa disertai dengan upacara adat perkawinan. 
Sehingga dalam perkawinan para selir ini tanpa melibatkan 
kerabat, keluarganya, bahkan bukan urusan derajad karena 
antara selir dengan suaminya pada umumnya berbeda dera- 
jadnya, padahal dalam suatu perkawinan menurut hukum adat 
menginginkan derajad yang sama seperti halnya seorang 
padmi dengan seorang pria priyayi mempunyai derajad yang 
sama,

Ter Haar menyatakan bahwa menurut hukum adat per
kawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan

26
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masyarakat, urusan derajad, dan urusan pribadi, satu sa-
23ma lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.

Dengan demikian perkawinan antara selir dengan 
pria priyayi tadi belum memenuhi. ketentuan-ketentuan se
perti layaknya dalam perkawinan adat sehingga perkawinan 
tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang dianut 
dalam masyarakat hukum adat setempat.

Walaupun ada perbedaan perlakuan dari seorang su
ami terhadap selir-selir dan seorang padmi dalam kedudu- 
kan sosial, tetapi tidak ada perbedaan dalam hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban terhadap anak-anak mereka, baik anak 
dari selir-selir maupun anak dari seorang padmi. Dengan 
demikian semua anak dari seorang pria priyayi diperlaku- 
kan sama baiknya dalam nak-haknya maupun kewajiban-kewa- 
jibannya, khususnya dalam hal menenma harta warisan.

Gaya nidup golongan priyayi dengan disertai isteri 
lebin dari seorang ini lama-kelamaan akan hilang karena 
dalam semua kelas masyarakat, jumlah wanita yang berpen- 
didikan semakin banyak, mereka tidak sudi lagi dijadikan 
selir atau isteri ke dua dan seterusnya.

2. Alasan dan Syarat-syarat Melakukan poligami Menurut 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

27
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tentang Perkawinan menganut prinsip monogami sehingga po
ligami dalam praktek berusaha untuk dipersulit,

Prinsip tersebut tertera pada pasal 3 ayat 1 dan 2 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
antara lain menyatakan:

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria 
hanya boleh mempunyai seorang isteri. Tetapi ayat tersebut 
dilanjutkan oleh ayat berikutnya yang antara lain menyata—  
kan, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang su
ami untuk beristeri. lebih dari seorang apabila dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari kedua pasal tersebut jelas bahwa monogami a- 
dalah prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ten
tang Perkawinan, tetapi prinsip tersebut bukan bersifat 
mutlak adanya, artinya tidak menutup kemungkinan bagi se—  
orang suami untuk melakukan poligami apabila dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini juga dapat dilihat dari Penjelasan Umum bu- 
tir 4c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yang menyatakan:

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya a- 
pabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum 
dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan. Seorang su
ami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian 
perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri,
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raeskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang ber- 
sangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi ber.ba- 
gai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

jadi untuk dapat melakukan poligami harus raendapat 
izin terlebih dahulu atau mendapatkan surat penetapan da- 
ri pengadilan di daerah tempat tinggalnya sehingga Penga
dilan mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk da- 
pat atau tidaknya seorang laki-laki itu melakukan poliga- 
rai,

Adapun alasan-alasan untuk dapatnya melakukan po- 
ligami, seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Un- 
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yai- 
tuj isteri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban- 
nya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau pe- 
nyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat 
melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut menurut Ridwan Syahrani
dan Abdurrahman adalah sebagai berikut:

oleh pembentuk undang-undang dengan alasan tersebut 
dirumuskan sangat umum sekali bahkan relatif dan 
sensitif sekali, sebagai misal terhadap alasan iste
ri- tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai is
teri akan timbul persoalan dalam keadaan bagaimana- 
kah seorang isteri dapat dikatakan tidak dapat men- 
jalankan kewajibannya sebagai isteri.

Seterusnya Ridwan Syahrani dan Abdurrahman juga 
menyatakan:

Kalau seorang isteri dalam keadaan yang masih. normal 
bahkan menurut pemeriksaan dokter tidak ada kelainan
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(gangguan) pada jiva raganya tetapi di tempat tidur 
ia tidak rnenimbulkan gairah cinta lagi bagi suaminya 
lantaran seorang suarai sudah terlampau jemu, apakah 
keadaan isteri yang demikian ini dapat dikualifikasi-
kan sebagai tidak dapat menjalankan kewajibannya se- 
bagai isteri. ^

Oleh karena itu rumusan alasan berpoligami karena 
isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 
harus dilihat secara kasuistis. Saya sependapat dengan 
Ridwan Syahrani dan Abdurrahman, dan menurut saya tugas 
Hakimlah. yang harus menelitinya dengan seksama untuk kerau- 
dian memberikan penetapannya dengan seksama untuk keraudi- 
an memberikan penetapannya dengan sebaik-baiknya dan se— 
tepat-tepatnya.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami ter- 
dapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut: adanya 
persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian 
bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup iste- 
ri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami 
akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak rae- 
reka. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, harus terpenu- 
hi secara keseluruhan.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri le- 
bih dari seorang selain harus memenuhi persyaratan s.eperti

30

^Ridwan Syahrani dan Abdurrahman, Masalah-masalah 
Hukura Perkawinan di Indonesia, cet. I, Alumni, Bandung,
'1978, h. 87-89.----------------------
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tersebut L̂i atas, maka ia wajib mengajukan permohonan ke- 
pada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Hal ini se- 
suai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan.

Persetujuan yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 Un— 
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terse
but tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ 
isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya 
dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apa
bila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-ku- 
rangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya 
yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan. Hal ini se- 
suai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

jadi pernyataan untuk mendapatkan persetujuan dari 
isteri/istexi.-isterinya dapat diabaikan satelah mendapat 
penilaian dan persetujuan dari Hakim pengadilan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ten
tang Perkawinan juga mengatur lebih lanjut tentang ber— - 
isteri lebih dari seorang, yaitu pasal 40, 41, 42, 43, 
dan 44.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri le~ 
bih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan seca- 
ra tertulis kepada Pengadilan. Demikan bunyi pasal 40 Pe.?:'. 
raturan Pemerintah tersebut.'
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Selanjutnya pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
tahun 1975 tersebut menyatakan:
Pengadilan kemudian meraeriksa mengenai:
a. ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami ka- 

win lagi, ialah:
- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya se

bagai. isteri; *
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik perse
tujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu 
merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus di- 
ucapkan di depan sidang Pengadilan,

c. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjarain keper- 
luan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memper- 
lihatkan:
i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; 
atau

ii.* surat keterangan pajak penghasilan; atau
iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pe.- 

ngadilan;.
d. ada atau tidak^adanya jaminan bahwa suami akan berlaku 

adil terhadap isteri-isteri- dan anak-anak mereka dengan
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pernyataan atau janji dari suami. yang dibuat dalara 
bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Sedangkan pasal 42 peraturan Pemerintah Komor 9 
Tahun 1975 tersebut menyatakan:
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pa

sal 40 dan 41, Pengadilan harus meraanggil dan mende- 
ngar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. setelah dite- 
rimanya surat permohonan beserta lampiran-larapiran- 
nya.

Pada pasal 43 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tersebut sel&njutnya menyatakan;

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan 
bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pe
ngadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk ber
isteri lebih dari seorang.

Selanjutnya pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tersebut menyatakan:

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencata- 
tan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih 
dari. seorang sebelura adanya izin Pengadilan sepertiyang 
dimaksud dalam pasal 43.

Salain syarat-syarat tersebut di atas harus terpe-r 
nuhi rnaka syarat yang terkhir adalah terdapat pada pasal
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65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yang menyatakan:
(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang 

baik berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini 
maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang saraa kepa- 

da semua isteri dan anak-anaknya.
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai 

hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan 
dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta 
bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing- 
masing.’

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri le~ 
bih dari_ seorang menurut Undang-undang ini tidak rae- 
nentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan 
ayat (1) pasal ini.

Dengan demikian bagi seorang suami yang akan mela- 
kukan poligami, harus memenuhi syarat-syarat relatif dan 
kumulatif yang terdapat dalam Undang-undang Nomor. 1 Ta
hun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-ayarat relatif terda
pat pada pasal 4 ayat 2, sedangkan syarat-syarat kumula- 
tif terdapat pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di. samping itu yang bersangkutan juga harus memper- -
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hatikan syarat-syarat sebag&imana yang ditetapkan, yaitu: 
pasal 4 ayat 1; pasal 5 ayat 2; pasal 65 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw:Lnanr jo pasal 40 s/d 45 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahuru 1975 tentang pelaksa- 
naan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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BAB III 
MACAM-MACAM HARTA BE1KDA 

DALAM PERKAWINAN

1. Macam-macam Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Hukum 
Adat

Di dalam suatu perkawinan membutuhkan adanya harta 
kekayaan yang antara lain berupa barang-barang untuk ke- 
perluan hidup suatu keluarga yang terdiri dari suami, is
teri dan ank-anaknya. Apabila keluarga itu bersatu maka 
akan terbentuklah suatu ikatan kerabat. Dengan demikian 
kerabat merupakan kesatuan dari keluarga-keluarga dimana 
kerabat ini juga mempunyai harta kekayaan sendiri. Jadi. 
di dalam suatu keluarga dan suatu kerabat, masing-masing 
mempunyai harta kekayaan.

Pada sebagian ahli hukum adat membagi macam-macam 
harta kekayaan. Walaupun demikian, pada pokoknya macam- 
macam harta kekayaan tersebut dapat diartikan ke dalam 
pengertian yang sama,

Untuk itu Ter Haar membagi harta kekayaan ke dalam 
empat macam yang meliputi:
A- harta hibahan atau warisan yang diikutkan kepada salah 

seorang suami-isteri oleh kerabatnya;
B. harta yang ol^h. salah seorang suami-isteri tadi masing- 

masing diperoleh atas usahanya sebelum atau selama per
kawinan;
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C. harta'yang diperoleh oleh suami-isteri dalam masa per
kawinan atas usahanya bersama;

D. harta yang di waktu perkawinan dihadiahkan kepada su
ami-isteri bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Ter
Haar menyatakan:

Dapat dikatakan pada umumnya bahwa kekayaan keluarga 
dapat dibeda-bedakan dalam empat bagian: A. harta •* 
hibahan atau warisan yang diikutkan kepada salah se
orang suami-isteri oleh kerabatnya; B. harta yang 
oleh salah seorang suami-isteri tadi masing-masing 
diperoleh atas usahanya sendiri sebelum atau selaraa 
perkawinan; G* harta yang diperoleh oleh suami-is- 
teri dalam masa perkawinan atas usahanya bersama;
D. harta yang di waktu perkawinan dihadiahkan kepa
da suami-isteri bersama.25

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan 
masing-masing harta kekayaan tersebut, yaitu:

A. Harta hibahan atau warisan yang diikutkan kepada sa
lah seorang suami-isteri oleh kerabatnya.

Mengenai harta ini ada asas yang sangat umum ber- . 
laku dalam hukum adat Indonesia ialah bahwa harta kera
batnya sendiri yang diperoleh dari warisan atau hibah, 
maka harta itu tetap menjadi milik dari suami-isteri yang 
oleh'kerabatnya dihibahkan atau.diwariskan kepadanya; 
Harta demikian ini disebut harta gavvan, gana dalam bahasa 
Jawa; harta asal, asli, pusaka dalam bahasa Indonesia; 
babaktan dalam bahasa Bali; pimbit dalam bahasa Dayak

Ter Haar Bzn., op. cit., h, 221.
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Ngaju dan sebagainya.
Pada masyarakat hukum adat yang bersistem kekelu- 

argaan parental, apabila terjadi putusnya perkawinan ka- 
rena perceraian maka harta itu tetap menjadi milik suami 
atau isteri yang memilikinya semula. Apabila putusnya per- 
kavyinan karena kematian maka harta itu tidak pindah ta- 
ngan di luar kerabatnya, artinya tidak jatuh sebagai harta 
warisan ke tangan suami atau isteri yang masih hidup, Na- 
mun seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dapat 
menguasai harta asal tersebut sampai si janda itu kawin 
lagi atau meninggal dunia, sebagaimana Putusan Mahkamah 
Agung tanggal 26 Oktober 1960, No. 307 K/Sip/1960. Isi pu
tusan tersebut menyatakan: "Barang asal dapat dikuasai o- 
leh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris
dari si peninggal warisan dapat memperoleh v/arisan itu a-

26pabila si janda itu kawin lagi atau meninggal dunia".
Jadi se'telah janda tersebut kawin lagi atau meninggal du
nia, maka harta asal tersebut akan kembali jatuh ke tangan 
kerabatnya.

Dalam masyarakat Jav/a, harta benda kerabat juga ti
dak diwaris oleh anak angkat agar barang-barang itu tidak 
jatuh ke tangan orang lain, dengan kata lain harta asal

R. Soebekti, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurispru- 
densi Mahkamah' Agung, Alumni, Bandung", 1983, h. 76.
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kernbali ke asalnya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahka- 
mah Agung tanggal 24 Mei 1958, No, 82 K/Sip/1957 yang me
nyatakan: MAnak kukut (angkat) tidak berhak mevvarisi ba~
rang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada wa-

27ris keturunan darah” . Jelaslah bahwa harta pusaka ini 
tidak boleh jatuh ke tangan orang lain.

Pada masyarakat hukum adat yang bersistem kekelu- 
argaan matrilineal, misalnya di Minangkabau terdapat dua 
macam harta kerabat/pusaka, yaitu harta pusaka tinggi 
dan harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi yaitu harta yang kedudukaanya 
sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya adalah un
tuk; kehidupan kerabat yang bersangkutan sehingga harta 
pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi karena. harta pusa
ka tinggi itu berasal dari beberapa generasi. Yang ter- 
masuk harta pusaka tinggi, misalnya: tanah-tanah adat, 
bangunan-bangunan adat, pakaian perkawinan, alat perleng- 
kapan adat, dan sebagainaya.

Harta pusaka rendah yaitu harta peninggalan dari 
satu kakek atau nenek kepada keturunan yang meliputi ke- 
satuan anggota kerabat yang tidak begitu besar. Harta pu
saka rendah ini merupakan harta bersama kerabat yang ti- 
dak terbagi bagi pemiliknya dan akan terus bertambah de-
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ngan masuknya harta pencaharian dari para ahli warisnya. 
Harta pusaka rendah hanya dapat berwujud harta/barang 
yang terbatas nilai dan banyaknya, misalnya: satu ruraah 
adat tempat anggota kerabat berkumpul. Harta pusaka ren
dah akan bertambah dengan harta suarang, yaitu harta pen
caharian yang didapat suami-isteri bersama dalam ikatan 
perkawinan. Harta pusaka rendah akan bertambah dengan 
harta suarang bagian wanita, sedangkan harta suarang sua
mi apbila 'bercerai atau meninggal dunia pada dasarnya 
ke.mbali kepada suami atau saudara-saudara sekandungnya 
yang wanita dan anak-anak keturunannya yang wanita,

Dengan adanya harta pusaka tinggi dan harta pusa
ka rendah tersebut maka Ter Haar menyatakan: "di Minang- ■
kabau harta benda kerabat/pusaka tidak dapat dihibahkan

28dan diwariskan .oleh anggota orang-seorang" Hal ini ber- 
arti bahwa harta kerabat/pusaka tidak dapat dihibahkan 
dan diwariskan kepada anggota kerabat secara individu, 
akan tetapi rnereka (anggota kerabat) secara bersama-sama 
hanya mempunyai hak pakai atas harta kerabat/pusaka.

B. Harta yang oleh salah seorang suami-isteri tadi masing- 
masing diperoleh atas usahanya sendiri sebelum atau 
selama perkawinan.

40
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Kemungkinan bagi seorang laki-laki atau wanita se
belum kavvin telah membawa harta benda yang diperoleh atas 
usahanya sendiri sebelum perkawinan yang kemudian dibawa 
masuk ke dalam suatu perkawinan. Disamping itu juga ke
mungkinan bagi seorang suami atau isteri selaraa perkawinan 
memiliki harta sendiri yang diperoleh atas usahanya sendi
ri .

Bagi seorang laki-laki atau wanita apabila sebelum 
kavvin telah membawa harta yang diperoleh atas usahanya 
sendiri, yang kemudian dibawa masuk ke dalam suatu perka
winan rnaka harta tersebut dapat dikuasai dan diperlakukan 
sekehendak hati pemiliknya tanpa harus melalui persetujuan 
suami atau isterinya. Dengan demikian seorang wanita be- 
bas mempergunakan harta tersebut sekehendak hati tanpa 
harus mendapat persetujuan dari suaminya, dan harta ter
sebut termasuk harta asal bagi wanita tersebut. Hal ini 
sesuai 'dengan Keputusan Landraad Magelang tanggal 3 Agus- 
tus 1939 (T. 151 h. 224) yang menyatakan:

Di daerah-daerah dimana terdapat asa kekeluargaan 
parental, seorang wanita adalah pendukung hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban; ia dapat melakukan tinda- 
kan-tindakan hukum dengan tidak perlu dibantu oleh 
seorang lelaki (bapak atau suami), ia dapat mempu
nyai harta sebelum kawin, harta rnana sesudah ia ka- 
win, disebut harta asal atau gawan, dengan berkuasa 
penuh memperlakukannya sebagaimana dikehendakinya.29 
< • ___ _ __
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Harta yang diperoleh sebelum perkawinan di Sumatra 
Selatan disebut sebagai "harta pembujangan", kalau yang 
memperoleh itu lelaki, sedangkan kalau yang memperoleh 
wanita disebut "harta penantian". Sagi seorang suami atau 
isteri masing-masing mempunyai kemungkinan dalam masa per- 
kawinan itu memperoleh harta sendiri atas usahanya sendi
ri. Harta tersebut kemungkinan saja tetap menjadi milik 
dari si pemeroleh sendiri atau kemungkinan saja dapat men- 
jadi harta bersama milik suami dan isteri. Dua kemungki
nan ini sangat digantungkan oleh sesuatu hal. Menurut Su- 
rojo Wignyodipuro, bahwa:

kuat atau tidaknya kemungkinan itu sangat tergantung 
kepada kuat atau tidaknya pengaruh-pengaruh dari pa- 
da ketentuan-ketentuan kekayaan famili (kerabat) di 
satu pihak dan ketentuan-ketentuan kekayaan somah di lain pihak.30

Pada keluarga dimana ikatan famili atau kerabat 
sangat kuat, maka harta tersebut sejak semula menjadi mi
lik yang memperoleh harta itu sendiri dan kelak harta itu 
akan ditvaris oleh kerabatnya, kecuali apabila ada anak- 
anak dalam keluarga tersebut sehingga harta tersebut oleh 
pemiliknya dapat diwariskan kepada anak kandungnya. Apabi
la suami yang memperoleh barang itu, maka ia sendiri men- 
jadi pemiliknya dan isterinya tidak turut memiliki barang 
itu, tetapi dirasa wajar apabila isteri sebagai anggota

3°Ibid., h. 153.
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1

somah turut menikmati dari hasil-hasil harta tersebut. 
Demikian juga sebaliknya apabila isteri yang memperoleh 
harta itu, maka ia sendiri menjadi pemiliknya.

Pada keluarga dimana ikatan somah atau keluarga 
sangat kuat, maka harta yang diperoleh salah seorang su
ami-isteri atas usahanya sendiri selama perkawinan, akan 
jatuh ke dalam harta perkawinan, milik bersama suami-is- 
teri. Harta ini menjadi suatu kekayaan keluarga dan apa
bila ada perceraian, maka suami dan isteri masing-masing 
dapat menuntut bagiannya. Kekayaan milik bersama suami-. 
isteri itu disebut "harta suarang”, (Minangkabau), ’'gono- 
gini" (Jawa).

C. Harta Perkawinan Bersama Antara Suami dan Isteri.
Harta perkawinan bersama ini rnerupakan harta pen- 

caharian suami-isteri selama perkawinan dan diperoleh a- 
tas usaha bersama suami-isteri. Harta perkawinan bersama 
ini tetap menjadi milik bersama suami-isteri walaupun da
lam kenyataan nya hanyalah hanyalah seorang suami yang
memperoleh harta ini, sedangkan isterinya tidak ikut mem- 

i
peroleh harta. tersebut. Hal demikian dinyatakan oleh su~
ro jo ’ Wignyodipuro, bahwa:

....meskipun si isteri tidak bekerja sendiri untuk 
memperoleh barang-barang tersebut, namun memeliha- 
hara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga 
itu, si suami telah menerima bantuan yang sangat 
berharga serta sangat mempengaruhi kelancaran peker- 
jaannya sehari-hari, jadi juga mempengaruhi secara 
tidak langsung tambah atau kurangnya milik bersama-
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' nya itu.
Dengan demikian seorang isteri ikut mendukung perolehan 
harta perkawinan bersama yaitu dengan mengurus rurnah tang- 
ga dan memelihara anak-anaknya sehingga seorang isteri 
dianggap ikut bekerja atau ikut berusaha memperoleh har
ta perkawinan bersama yang menjadi milik bersama suami- 
isteri .

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat Keputusan
Mahkamah Agung tanggal 7 Nopember 1956, yang menetapkan
"semua harta yang diperoleh selama ber'jalannya perkawinan,
termasuk ftgono gini", biarpun mungkin hasil kegiatan sua- 

32mi saja"•
Karena harta perkawinan bersama itu merupakan rni-

lik bersama suami-isteri maka kalau timbul suatu perbua-
tan hukum terutama apabila perkawinan putus maka masing-
masing suami-isteri mendapat hak atas harta perkawinan
bersama ini. Hal ini seperti dinyatakan dalam Putusan
Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960, No, 120 IC/Sip/1960
yang menyatakan: "harta pencarian hrus dibagi saina rata

33antara suami-isteri",^*^

31Ibid., h. 356.
32 ̂ R, Soebekti, op, cit., h. 58,

33lbid., h . '94.
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D. Harta Benda Yang Dihadiahkan Kepada Suami-isteri Ber
sama.

Dalam suatu perkawinan biasanya mempelai berdua 
menerima barang-barang sebagai hadiah perkawinan, misal
nya: barang pakaian, uang, perhiasan dan sebagainya. Ter- 
hadap barang-barang ini adalah merupakan harta milik ber
sama suami-isteri karena diperuntukkan bagi mempelai ber
dua.

Namun adakalanya hadiah perkawinan itu hanya ditu- 
jukan kepada. salah seorang diantara mempelai tersebut, 
yaitu: hadiah-kepada.mempelai dari bakal suaminya atau 
dari farailinya sendiri. Barang-barang ini adalah merupa
kan harta milik isteri sendiri, milik perseorangan. B a - • 
rang-barang pemberian perkawinan kepada isteri adalah mi
salnya: jjinamee di Aceh, pekain pada suku Dayak di Kapu- 
as Udik, sonrang dan sompa di Sulawesi Selatan, hoko di 
Minahasa,^ Selain itu kemungkinan saja si isteri sewak- 
tu memperingati upacara peringatan perkawinan di kantor 
mendapat hadiah dari teman-teman sekerja.

2. ivlacam-macam Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Un- 
danff-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Macam-macam harta benda dalam suatu perkawinan di- 
atur dalam pasal 35 Undang-undang Nomop 1 Tahun 1974 ten-
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tang Perkawinan.'Pada pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Harta benda 
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh se
lama perkawinan berlangsung, baik berasal dari hasil sua
mi sendiri maupun berasal dari hasil usaha bersama suami- 
isteri tersebut, artinya suami dan isteri mempunyai mata 
pencaharian sendiri-sendiri dan hasilnya digunakan untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Yang termasuk dalam harta bersama ini adalah juga 
hadiah-hadiah yang diberikan kepada suami-isteri pada v/ak- 
tu perkawinan mereka dilangsungkan, yang berarti diberikan 
kepada kedua rnernpelai (suami-isteri bersama), sedangkan 
syarat untuk terbentuknya harta bersama ini disamping su
ami-isteri bertempat tinggal dalam satu atap (satu somah), 
juga terhitung dari waktu lamanya perkawinan tersebut ber- 
langsung, sebab di dalam perkawinan yang hanya berlangsung 
di bawah lima tahun, pada umumnya harta bersama itu belum 
terbentuk, kecuali pada keluarga tertentu saja yang mempu
nyai harta bersama tersebut dimungkinkan,

•Sedangkan pasal 35 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Harta bawaan dari masing-masing, suami dan isteri 
dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai ha- 
diah atau warisan, adalah di bawah penguasaan.masing-ma
sing sepanjang para pihak tidak mementukan lain”.
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Pada pasal 35 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ini dijelaskan, bahwa disamping harta 
bersama juga terdapat harta bawaan dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan*

Harta bavvaan ialah. harta yang'.diperoleh dari usa- 
ha masing-masing suami-isteri sebelum mereka melangsung- 
kan perkawinan dan kemudian dibawa masuk ke dalam perka
winan mereka, termasuk di dalam harta bawaan ini adalah 
hadiah-hadiah yang diterima oleh masing-masing suami-is
teri sebelum perkawinan yang diberikan kepada salah sa
tu pihak suami atau isteri sehingga dalam hal ini kalau 
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah 
atau warisan yang berwujud benda bergerak itu dibawa ma
suk ke dalam perkawinan, maka dapat dikatakan sebagai 
harta bavvaan pula, akan tetapi statusnyavtetap..sebagai. _ 
harta benda yang' diperoleh masing-masing sebagai hadiah 
atau warisan, namun ini ti-dak berarti sebaliknya bahwa 
harta bawaan dapat dikatakan sebagai harta benda yang di
peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan* Hal 
ini disebabkan harta perolehannya berbeda, walaupun pengu- 
asaannya sama yaitu tetap berada di tangan masing-masing 
suami dan isteri tersebut.

Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai 
hadiah atau warisan adalah harta benda yang berasal 'dari 
pemberian orang tua atau para keluarga atau orang lain
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dari masing-masing pihak suami-isteri, baik sebelum per
kawinan maupun sesudah perkawinan,

Seluruh harta benda tersebut di atas berada dalam 
suatu perkawinan yang kekal dan abadi, namun status dari 
tiap-tiap harta tersebut tetap dibedakan, sehingga kalau 
terjadi putusnya perkawinan tersebut karena perceraian 
atau kematian salah satu pihak suami atau isteri* maka 
ada kemungkinan terpisahnya harta bersama tersebut, se~ 
dangkan kalau putusnya perkawinan karena perceraian, ma
ka harta asal atau harta bawaan akan Icembali kepada ma
sing-masing suami-isteri. Namun ap'abila perkawinan putus 
karena kematian suami, yang berarti meninggalk&n seorang 
janda, mungkin juga anak-anak yang rnasih belum dewasa, 
sehingga dalam hal ini seluruh harta benda yang ada dsttam 
perkawinan itu tidak akan dibagi-bagikan, kecuali si jan- 
da kawin lagi atau anak-anaknya telah dewasa.
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:b a b :iv
AHLI WARIS BESERTA BAGIAN. AHLI WARIS 

DAXAM PERKAWINAN POLIGAMI 
• Pada masyarakat yang bersistem kekeluargaan parent 

tal mempunyai ciri khas yang berbeda dengan masyarakat 
yang bersistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. 
Ciri khas tersebut yaitu bahwa yang merupakan ahli waris 
adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka mem
punyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya,^ 
Dengan demikian dalam prosespengalihan/pengoperan sejum- 
lah harta kekayaan dari pev/aris kepada ahli waris, anak 
laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama 
atas bagian harta warisan, yaitu satu dibanding satu.

Walaupun demikian, dalam prakteknya prinsip sat^
dibanding satu ini tidak mutlak berlalcu. Hal ini tergan-
tung pada kehidupan suatu keluarga. Sehubungan dengan hal
ini dinyatakan:

Apabila dalam suatu keluarga dalam kehidupan sehari 
harinya mencerminkan kehidupan rnoderen maka prinsip 
satu dibanding satu ini beriaku. Tetapi apabila da
lam suatu keluarga kehidupan sehari-harinya mencer- 
m.inkan kehidupan padesaan maka prinsip sepikul segen- 
dong yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Surabaya sen
diri lebih banyak menggunakan prinsip sepikul segen- 
dong dalam menangani perkara-perkara tentang pembagi- 
an warisan berdasarkan pencerminan kehidupan sehari- 
hari dari pihak-pihak yang bersangkutan yang diketa-

^ E man Suparm'an, op. cit., h. 68.
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hui dari keterangan saksi/para saksi.^
Dengan demikian apabila ternyata tidak terdapat permufa-
katan dalam penyelenggaraan pembagian harta peninggalan
ini, maka "hakim (hakim adat/hakim perdamaian desa atau
hakim Pengadilan Negeri) berwenang, atas permohonan para
ahli waris untuk rnenetapkan cara pembagiannya serta me-

37mimpin sendiri pelaksanaannya".
Lain halnya yang', terdapat pada*aasyarakat- yang"'ber- 

sistem kekeluargaan patrilineal dimana hanya anak laki- 
lakilah yang merupakan ahli waris dari harta peninggalan 
orang tuanya, sedangkan pada masyarakat yang bersistem 
kekeluargaan matrilineal yang merupakan ahli waris dari 
harta peninggalan ibunya adalah anak laki-laki dan anak 
perempuan.

Ahli waris dalam hukum adat waris parental adalah 
meliputi: ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah, dan 
kepunahan atau nunggul pinang. Menurut Eman Suparman, ah
li waris yang sedarah terdiri dari anak kandung, orang 
tua, saudara, dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah,

• 30yaitu anak angkat, janda/duda.

36J Wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Negeri 
Surabaya, 6 Januari 1990.

37^'Surojo Wignyodipuro, op. cit., h. 181.
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Sebagai waris utaraa adalah keturunan pewaris, te- 
rutama anak dan jika anak sudah meninggal lebih dahulu 
dari pewarisnya maka ia digantikan oleh cucu dan seterus- 
nya ke bawah. Apabila keturunan pewaris ke bawah sudah 
tidak ada semua, maka yang menjadi waris adalah orang tua 
pewaris (ayah-ibu) sebagai golongan kedua tidak ada pula 
maka mereka digantikan saudara-saudara.* pewaris atau ketu- 
runannya sebagai golongan ketiga. Seterusnya jika golo
ngan ketiga sudah tidak ada digantikan oleh golongan ke- 
empat yang terdiri dari kakek-nenek atau keturunannya. 
hal tersebut di atas pernah menjadi keputusan Raad van 
Justitie Batavia tanggal 20 Januari 1939 (T. 150-232).*^ 

Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempu
nyai ahli waris. Biasanya apabila pewaris tidak mempunyai 
ahli waris maka barang atau harta peninggalan akan dise- 
rahkan kepada desa.

;Adapun besarnya bagian yang-'!diterima ahli waris 
adalah sebagai berikut:
- Besarnya bagian yang diterima anak kandung.

Pada masyarakat yang bersistem kekeluargaan paren
tal, tidak ada perbedaan antara anak kandung laki-laki 
dan anak kandung perempuan. Baik anak laki-laki maupun 
anak perempuan akan menerima jumlah yang sama besar dalam

4■ ' \

Hilman Hadikusuma, op. cit., h. 104.39

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ..... MUZAHROH, TIETIK 



setiap pembagian warisan. Hal ini seperti tersebut dalam 
Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961, No. 179/ 
Sip/1961 yang menyatakan: ,1Anak perempuan dan anak lelaki 
dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta 
warisan dalam arti, bahwa bagian lelaki adalah sama de
ngan anak perempuan".^  Dengan demikian anak/anak-anak 
kandung baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat 
yang bersistem kekeluargaan parental memperoleh bagian.... 
yang sama besarnya.

- Besarnya bagian yang diterima anak angkat.
Khususnya di Jawa yang menganut siste.m kekeluarga

an parental, maka dengan perbuatan mengangkat anak itu 
sarnpai dewasa dalam lingkungan somahnya, lambat laun tim- 
bul dan berkembanglah hubungan kerumah-tanggaan ini met-.;.;;, 
nimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua 
belah pihak yang mempunyai konsekwensi terhadap harta ke
kayaan. rumah tangga tersebut.

Konsekwensi itu digambarkan dalam Putusan Mahka
mah Agung tanggal 30 Oktober 1971, No. 637 K/Sip/1971 
yang menyatakan: Ana.k angkat berhak atas barang gono-gini. 
orang tua angkatnya.^ Selain itu juga terdapat Putusan 
Mahkarna.h Agung tanggal 24 Mei 1958, No. 82 K/Sip/1957
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^ R .  Subekti', 0 0. cit. , h. 15. 

^ E m a n  Suparman, op. cit., h. 78.
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yang menyatakan bahwa anak kukut (angkat) tidak berhak 
mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang ini kembali 
kepada waris keturunan darah, seperti yang telah disebut 
di atas.

.Dengan melihat dua Putusan Mahkamah Agung tersebut 
di atas, jelaslah bahwa anak angkat mempunyai hubungan /.. 
yang erat dengan orang tua angkatnya. Sebagai konsekwen-. 
sinya, anak angkat mempunyai hubungan yang erat dengan 
orang tua -angkatnya^.atas;harta 'gonb^'gini :atau harta ber
sama. Sedangkan mengenai harta asal atau harta pusaka, 
anak angkat tidak berhak karena harta tersebut akan kem
bali ke asalnya, yaitu ke keturunan sedarah.

Dengan demikian anak angkat mempunyai dua sumber 
warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua ang
katnya dan mendapat juga warisan dari orang tua kandung
nya. Hal mana pernah diputuskan oleh Pengadilan Purwore- 
jo tanggal 6 Januari 1937 (T. 149 hal. 307) bahwa anak
angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabat- 

42nya sendiri. Hanya saja apabila anak kandung masih ada 
maka bagian anak angkat tidak sebanyak anak kandung.

- Besarnya bagian yang diterima anak tiri.
Sama halnya dengan anak kandung maka anak tiri ju

ga sebagai ahli waris terhadap orang tua kandungnya, te-

53

42Ibid., h. 90.
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tapi terhadap orang tua tirinya ia bukan sebagai ahli 
waris.'Ia hanya ikut mendapat penghasilan dan bagian da
ri harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada 
ibu kandungnya sebagai nafkah janda, hal ini telah di- 
nyatakan dalam Putusan Landraad Purworejo tanggal 14 Au
gustus 1937. Isi putusan tersebut adalah "anak tiri ti
dak herhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut 
mendapat penghasilan bapak tiri yang diberikan kepada 
ibu kandungnya sebagai nafkah janda".^

~ Besarnya bagian yang diterima janda.
Setelah suaminya meninggal dunia, isteri almar- 

hum mempunyai kedudukan yang khusus yaitu bahwa seorang
1

janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya. Hal ini 
sesuai dengan Putusan Mahkar-vih Agung tanggal 20 April 
1960, No. 1 1 0 X/Sip/1959 yang menyatakan: "Menurut hukum 
adat seorang janda adalah juga ahli waris dari almarhum 
suaminya".^

Seorang janda berhak atas harta asal dari suami
nya sebagai nafkah untuk kelangsungan hidupnya sampai ia 
meninggal dunia atau kawin lagi. Hal ini sesuai dengan 
Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 1960, No. 307/ 
Sip/1960. Isi putusan tersebut menyatakan: "Barang asal
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44Ibid., h. 1 9 2 .

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ..... MUZAHROH, TIETIK 



dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan 
para ahli waris dari si peninggal warisan dapat mempero
leh warisan itu apabila si janda kawin lagi atau mening- 
gal dunia"^

Mengenai besarnya bagian seorang janda adalah se- 
paroh dari harta gono-gini. Hal ini sesuai dengan Putusan 
Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1959, No. 393 K/Sip/1958 
yang menyatakan: ’’Telah menjadi jurisprudensi tetap dari 
Mahkamah Agung, bahwa seorang janda mendapat separoh dari 
barang gono-gini".^

Apabila pewaris melakukan poligami sehingga terda
pat lebih dari satu gono-gini, maka gono-gini itu dipisah- 
kan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal
10 September 1958, No. 248 K/Sip/1958 yang menyatakan: 
’’Bilamana seorang lelaki kawin dengan lebih dari seorang 
perempuan, sedangkan ada pula lebih dari satu gono-gini,

/ 7maka gono-gini itu dipisahkan". •
Dirsamping masalah pembagian harta warisan dari se

orang laki-laki yang melakukan poligami terdapat dalam 
Yurisprudensi Mahkamah Agung juga diatur dalam Undang-un- 

dang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pada
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pasal 65.
Dalam hal si pevvaris melakukan poligami dan me- 

ninggalkan anak dari setiap perkawinnya, maka pembagian 
harta warisannya adalah bahwa isteri-isterinya dan anak- 
anaknya mempunyai hak yang sama atas harta yang ada sela- 
ma perkawinannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan ke- 
tentuan pasal 65 (1) butir b dan c Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 65 (1) butir b Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: "Isteri yang 
kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta ber
sama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri ke
dua atau berikutnya". Hal ini berarti bahwa masing-masing 
isteri hanya berhak atas harta yang ada selama perkawi- 
nannya masing-masing. Isteri pertama tidak berhak atas 
harta peninggalan suaminya pada perkawinan kedua, Begitu 
pula s-ebaliknya bahwa isteri kedua tidak berhak atas har
ta peninggalan suaminya pada perkawinan kedua.

Selanjutnya pada butir c nya dinyatakan: "Semua 
isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang 
terjadi sejak perkawinannya masing-masing". Hal ini ber
arti bahwa pada masing-masing perkawinan tersebut, yaitu 
perkawinan pertama dan perkawinan kedua telah terbentuk 
hart'a bersama. Masing-masing isteri mempunyai hak yang 
sama atas harta yang terbentuk dalam perkawinannya.
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1. Ahli Waris Beserta Bagian Ahli Waris Dalam Perkawi
nan Pertama.

Pada perkawinan pertama ini apabila pewaris me-' 
ninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan satu 
atau beberapa ahli waris seperti tersebut di bawah ini, 
maka pembagian harta warisannya ada beberapa kemungki-- 
nan-kemungkinan sebagai berikut:

- Janda tanpa anak
Apabila yang menjadi ahli waris adalah janda tan

pa anak, artinya sarnpai saat si suami meninggal dunia 
dalam perkawinan pertama tidak dilahirkan keturunan ma
ka bagian janda atas harta bersama pada perkawinan per
tama ini adalah separoh dari harta bersama. Hal ini se- 
suai dengan Putusan i-iahkamah Agung tanggal 7 Maret 1959, 
No. 393/Sip/1958 yang telah dijelaskan di atas. Sedang
kan yang separohnya lagi menjadi bagian dari ahli waris 
yang sedarah dengan almarhum suaminya, yaitu orang tua- 
nya. Apabila orang tuanya telah meninggal terlebih dahu
lu, saudara/saudara-saudaranyalah yang berhak atas harta 
tersebut sesuai dengan jenjang atau urutan ahli waris 
yang telah dijelaskan di atas.

Sedangkan hak janda atas harta asal almarhum sua
minya pada perkawinan pertama ini hanyalah sebatas rnengu*- 
asai dan menikmafi harta asal tersebut untuk kepentingan 
hidupnya sampai si janda tersebut meninggal dunia atau 
kawin lagi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung
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tanggal 2.6 Oktober 1960, Wo. 307 K/Sip/1960 yang telah 
disebut di atas.

Apabila janda dalam perkawinan pertama ini mening- 
gal dunia atau kav/in lagi maka harta asal almarhum sua- 
minya akan menjadi hak dari ahli waris-yang sedarah de
ngan pewaris. Kalau dalam perkawinan kedua terdapat anak 
kandung maka harta asal ini akan jatuh ke tangan anak 
kandungnya dalam perkawinan kedua, tetapi kalau dalam 
perkawinan kedua juga tidak terdapat anak kandung maka 
harta asal ini akan diwaris oleh orang tuanya. Apabila 
orang tuanya telah meninggal dunia maka harta asal ter
sebut akan jatuh ke tangan saudara/saudara-saudaranya si 
pewaris dan seterusnya.

- Janda dan anak kandung.
Apabila yang menjadi ahli waris adalah janda mem

punyai anak, artinya sarnpai saat si suami meninggal dunia 
dalam perkawinan pertama telah dilahirkan keturunan. Ber- 
dasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1959, Ho. - 
393/Sip/1958 seperti yang telah dijelaskan di atas, maka 
bagian janda atas harta bersama dalam perkawinan pertama 
adalah separoh dari harta bersama.

Disamping janda mendapatkan bagian separoh dari 
harta bersama dalam perkawinan pertama maka berdasarkan 
Putusan I/iahkamah Agung tanggal 5 Nopember 1957, No. 130 
K/Sip/1957 yang menyatakan: "Janda dari si peninggal wa-
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risan dan para anak bersama-sama berhak atas harta v/ari- 
san". Dengan demikan janda berhak atas harta bersama 
dalam perkawinan pertama ini yang menjadi bagian dari ' 
almarhum suaminya bersama-sama dengan anak/anak-anak kan- 
dungnya yang berjumlah separoh dari harta bersama,

Kalau misalnya anak kandungnya hanya seorang maka 
separoh dari harta bersama dalam perkawinan pertama yang 
menjadi hak dari si pewaris, dibagi antara janda dan anak 
kandung dengan bagian yang sama, yaitu masing-masing men
dapat separoh.

Di dalam praktek biasanya seorang janda tidak mau 
mendapatkan hak atas harta bersama, karena ia kalau sudah 
tua akan ikut salah satu anaknya sampai ia meninggal du
nia.

Sedangkan terhadap harta asal si pewaris hanya da
pat dikuasai dan dinikmati oleh janda dan para ahli waris 
dari si pewaris sampai si janda meninggal dunia atau ka
win lagi, seperti yang terdapat dalam Putusan iviahkamah 
Agung tanggal 26 Oktober 1969, No. 307 K/Sip/1960 seper
ti yang telah disebut di atas.

Apabila janda itu meninggal dunia atau kawin lagi 
maka harta asal tersebut akan diwaris oleh anak/anak-anak 
kandung si pewaris, baik dalam perkawinan pertama maupun
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dalam perkawinan kedua. Kalau dalam perkawinan kedua ti
dak terdapat anak kandung, maka seluruh harta asal si pe
waris akan jatuh ke anak kandung dalam perkawinan pertama,

- Anak kandung, janda, dan anak angkat.
Apabila yang menjadi ahli waris atas harta bersa

ma. si pewaris adalah anak kandung, janda, anak angkat ma
ka pembagian atas harta bersama adalah bahwa separoh harta 
bersama yang menjadi bagian si pewaris dibagi diantara a- 
nak kandung, janda, dan anak angkat.

Hanya saja di dalam pewarisan, jika anak kandung 
masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak 
sebanyak anak kandung, sesuai dengan Putusan Mahkamah A- 
gung tanggal 24 Mei 1958, No. 82 K/Sip/1957 yang sudah di- 
sebut di atas karena anak angkat tidak mewarisi barang-ba
rang pusaka, ia hanya berhak atas harta gono-gini orang 
tua angkatnya saja.

Mengenai harta asal si pewaris hanya dapat dikuasai 
dan dinikmati si janda dan para ahli waris dari si pewaris 
sarnpai si janda meninggal dunia atau kawin lagi maka har
ta asal. tersebut akan diwaris anak/anak-anak kandung si 
pewaris baik alam perkawinan pertama maupun dalam perkawi
nan. kedua.

- Janda dan anak angkat.
Apabila yang menjadi ahli waris adalah janda yang 

tidak mempunyai keturunan sampai saat meninggalnya almar-
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hum ^suaminya, tetapi selama perkawinan tersebut telah 
mengangkat:anak, maka atas harta bersama yang menjadi ba
gian si pewaris pada perkawinan pertama-^ini dibagi bersa- 
ma antara janda dan anak angkat.

Apabila anak angkat. dan janda telah pernah menda
pat hibah dari si pewaris, maka bagian janda dan anak 
angkat adalah sama besarnya. Hal ini sesuai dengan Putu
san Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1971, No. 60 K/Sip/ 
1970 yang menyatakan: "Apabila baik anak angkat maupun 
janda telah pernah mendapat hibah .dari pewaris, maka ada
lah lebih baik apabila bagian janda adalah sama banyaknya 
dengan bagian anak angkat, jika pewaris tak meninggalkan 
anak kandung".^

- Anak kandung.
iApabila yang menjadi ahli waris dalam perkawinan 

pertama ini hanyalah anak kandung maka semua harta bersa
ma dalam perkawinan pertama ini menjadi hak anak kandung, 
baik anak kandung dalam perkawinan pertama maupun dalam 
perkawinan kedua. Kalau dalam perkawinan kedua tidak ter
dapat anak kandung maka harta asal tersebut semuanya akan 
diwaris oleh anak kandung dalam perkawinan pertama.

- Anak angkat.
Apabila -yang menjadi waris hanyalah anak angkat ma-
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ka ia hanya berhak atas harta bersama si pewaris saja da
lam perkawinan pertama, sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Agung tanggal 24 Mei 1958, No. 82 K/Sip/1957 seperti yang 
telah dijelaskan di atas.

Sedangkan harta asal si pewaris akan jatuh kepada 
anak kandung dalam perkawinan kedua. Kalau dalam perkawi
nan tidak terdapat anak kandung maka harta asal ini akan 
diwaris oleh orang tuanya atau saudara/saudara-saudaranya 
apabila orang tuanya telah meninggal dunia.

- Anak tiri bagi si pewaris.
Anak tiri bagi si pewaris-adalah merupakan anak 

kandung dari isteri pewaris. Anak tiri hanya berhak ikut 
mendapat penghasilan bapak tiri yang diberikan kepada i- 
bu kandungnya sebagai nafkah janda, sesuai dengan Putusan 
Landraad Purworejo tanggal 14 Agustus 1937 seperti yang 
telah dijelaskan di atas,

Dengan. demikian harta bersama dalam perkawinan ini 
akan diwaris oleh orang tuanya atau saudara/saudara-sau
daranya apabila orang tuanya telah meninggal dunia.

Sedangkan harta asal si pewaris akan jatuh kepada 
anak kandung dalam perkawinan kedua, Kalau dalam perkawi
nan tidak terdapat anak kandung maka harta asal si pewa
ris akan diwaris oleh orang tuanya atau saudara/saudara- 
saudaranya apabila orang tuanya telah meninggal dunia, 
terlebih dahulu.
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2. Ahli Waris Beserta Bagian Ahli Waris Dalam Perkawinan 
Kedua.

Pada dasarnya ahli waris pada perkawinan pertama 
dan ahli waris padarperkawinan kedua adalah sama, yaitu 
melipti: janda, anak kandung, anak angkat, anak tiri, o- 
rang tua, saudara sekandung dan seterusnya. Begitu pula 
cara pembagian warisannya adalah sama dengan cara pemba
gian warisan pada perkawinan pertama, yaitu adanya bebe
rapa kemungkinan-kemungkinan terhadap ahli waris beserta 
bagiannya.

- Janda.
Apabila yang menjadi ahli waris adalah janda tan- 

pa mempunyai anak, artinya sampai saat suaminya meninggal 
dunia dalam perkawinan kedua tidak dilahirkan keturunan, 
sebagaimana*dalam pembagian harta warisan pada perkawi
nan pertama maka janda berhak atas separoh dari harta • 
bersama dalam perkawinan kedua ini. Sedangkan yang sepa- 
rohnya lagi menjadi hak dari keturunan yang sedarah de
ngan pewaris, yaitu orang tuanya atau saudara/saudara- 
saudaranya apabila orang tuanya telah meninggal dunia.

Sedangkan terhadap harta asal yang dibawa masuk 
ke dalam perkawinan kedua, maka janda hanya berhak untuk 
menguasai dan menikmati harta asal ini sampai si janda 
kawin lagi atau meninggal dunia. Apabila janda tersebut 
kawin lagi atau meninggal dunia, maka harta asal si pe-
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waris akan jatuh ke tangan anak kandungnya secara keselu-
ruhan, baik anak kandung dalam perkawinan pertama maupun
dalam perkawinan kedua. Apabila dalam perkawinan pertama

itidak terdapat anak kandung, maka semua harta asal akan 
jatuh ke tangan anak kandung dalam perkawinan kedua.

- Janda, anak kandung, dan anak angkat.
Apabila yang menjadi ahli waris adalah janda mem

punyai anak serta mempunyai anak angkat, maka pembagian 
harta bersama dan harta asal dalam perkawinan kedua ada
lah sama dengan pembagian harta warisan dalam perkawinan 
pertama. Hanya saja apabila dalam perkawinan pertama ti
dak terdapat anak kandung, maka semua harta asal menjadi 
hak dari anak kandung dalam perkawinan kedua ini.

- Anak kandung.
Apabila yang menjadi ahli waris dalam perkawinan 

kedua ini' hanyalah anak kandung maka seperti halnya dalam 
perkawinan pertama, maka anak kandung ini berhak atas ker= 
seluruhan harta bersama dan bersama-sama dengan anak kan
dung dalam perkawinan pertama berhak atas harta asal si 
pewaris. Tetapi apabila dalam perkawinan pertama tidak 
terdapat anak kandung, maka' keseluruho.n harta asal menjadi 
hak dari anak kandung dalam perkawinan kedua ini.

r? .Anak-.angkat
Apabila yang menjadi ahli waris hanyalah anak ang

kat dalam perkawinan kedua ini, maka ia hanya berhak atas
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harta bersama si'pewaris dalam perkawinan kedua.: Sedang1-..- 
lean harta asal akan jatuh ke tangan anak kandung dalam 
perkawinan pertama. Apabila dalam perkawinan pertama ti
dak terdapat anak kandung, maka harta asal akan jatuh ke- 
tangan orang tua si pewaris apabila orang tuanya telah 
tiada.

- Anak tiri bagi pewaris dalam perkawinan kedua.
Apabila yang menjadi waris dalam perkawinan kedua. 

ini hanyalah anak tiri, maka seperti halnya dalam perka
winan pertama, anak tiri hanya berhak ikut mendapat peng- 
hasilan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandung
nya sebagai nafkah janda, sesuai dengan Putusan Landraad 
Purworejo tanggal 14 Agustus 193T seperti yang telah di
jelaskan di atas.

Dengan demikian harta bersama dalam perkawinan ke
dua ini akan diwaris oleh oranj tuanya atau saudara/sau
dara-saudaranya apabila orang tuanya telah meninggal du
nia.

Sedangkan harta asal si pewaris akan jatuh kepada 
anak kandung dalam perkawinan kesatu,''bila dalam perkawi
nan pertama tidak terdapat anak kandung maka harta asal 
si pewaris akan diwaris oleh orang tuanya atau saudara/ 
saudara-saudaranya apabila orang tuanya telah meninggal 
terlebih dahulu.
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3. Kasus tentang'Pembagian Harta Warisan dari°3eorang 
Laki-laki yang Melakukan Poligami yang pernah. dipu- 
tus oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Agar dapat lebih memahami sengketa tentang Pemba
gian Harta Warisan dari Seorang Laki-laki yang melakukan 
Poligami, berikut ini terdapat satu kasus yang telah di- 
putuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada 
tanggal 13 Agustus 1983 di bawah No. 394/1983 Pdt. G. 
Pihak-pihak yang berperkara adalah:

Ny. TUivIIRAH, bertempat tinggal di Jl. Kawi II/5 
Kotamadya Kediri, yang selanjutnya disebut seba
gai "Penggugat"

M E I A W A N :
Ny. SURATi:!!,bertempat tinggal di Jl. Kembang Ku- 
ning Kulon Gg. 1/53 Surabaya, yang dalam hal ini 
menguasakan kepada Sdr. GUNAWAN, Pengacara, ber- 
kantor di Jl. Pemuda No. 60 Surabaya, berdasarkan 
surat kuasa tertanggal 16 September 1983, yang se- 
lanjutnya disebut "Tergugat".

Duduk Perkara:
Ny. Tumirah menggugat Ny. Suratmi atas sebuah ba- 

ngunan rumah berikut tanah yang telah dihibahkan kepada 
Penggugat sebagai satu-satunya anak oleh almarhum Slamet 
sebagai ayah kandung Penggugat yang dikuatkan oleh Putu
san Pengadilan Negeri Kediri No. 131/SP/1933 tertanggal
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18 Juni 1983* Bangunan rumah berikut tanah tersebut te
lah dikuasai oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat 
sebagai isteri kedua dari almarhum Slamet, dimana Tergu
gat meresa berhak pula atas rumah berikut tanah itu. Se
dangkan Penggugat bermaksud dan berusaha untuk menempati 
kembali rumah berikut tanah yang diperoleh dari penghi- 
bahan di atas yang ternyata dihalang-halangi oleh Tergu-s 
gat. Menurut Penggugat harta benda tersebut adalah hasil 
perkawinan •sah antara almarhum Slamet yang telah mening
gal dunia pada tahun 1982 dan ibu Penggugat yaitu almar- 
humah Musidjah yang telah meninggal dunia terlebih dahu- 
lu pada tahun 1 9 6 7, dengan demikian harta benda tersebut 
merupakan harta gono-gini almarhum Slamet dan almarhumah 
I/lusidjah.

Rumah berikut tanah tersebut terletak di Jl. Kem- 
bang Kuning Kulon Gg. 1/53 Surabaya dengan batas-batas 
sebagai berikut: 
sebelah utara : parit; 
sebelah selatan : gang kecil; 
sebelah barat : rumah Sucipto; 
sebelah timur : rumah Ny. Surti.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat menun- 
tut agar supaya Pengadilan memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 131 /;C

SP/1983 tertanggal 18 Juni 1983, dimana penghibahan
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atas rumah berikut tanah adalah sah dan berdasarkan 
hukum;

3. Menetapkan sah dan berharga atas sita jaminan (conser- 
vatoir beslag) yang diletakkan atas rumah berikut ta-

. nah di Jl* Kembang Kuning Kulon Gg. 1/53 Surabaya;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak 

“dari padanya untuk mengosongkan rumah berikut tanah di
Jl. Kembang Kuning Kulon Gg. 1/53 Surabaya, yang kemu
dian menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar beaya perkara;
6. Menetapkan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilak- 

sanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meski- 
pun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

atau
Penggugat memohon putusan yang benar dan seadil-adil- 

nya.

Pertimbangan Hukumnya:
Setelah diketahui duduk perkaranya seperti terse-: 

but di atas, mako. pertimbangan hukumnya adalah sebagai 
berikut:
- Memang benar bahwa Penggugat adalah anak satu-satunya/ 

tunggal dari almarhum Slamet dan almarhumah Musidjah 
berdasarkanv bukti^.bukti i.ddn -saksi-saksi iyang - telah. di- 
ajukan oleh Penggugat;

- Bahwa surat Penetapan Pengadilan Negeri Kedlri sudah 
cukup sah, benar;

68

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ..... MUZAHROH, TIETIK 



I

- Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat
di Persidangan sudah seharusnya diterima, karena ber- 
dasarkan bukti-bukti dan dua.orang saksi di bawah 
.sumpah;

- Bahwa harta gono-gini almarhum Slamet dan almarhumah 
Musidjah, memang dibenarkan oleh para saksi karena 
dari rumah duduk yang dibeli pada tahun 1957 oleh 
kedua suami-isteri almarhum Slamet dan almarhumah Mu- 
sidjah;

' - Bahwa .tferhyata'memang benar Penggugat sangat membu- 
tuhkan rumah sengketa tersebut, karena keadaannya ti
dak mampu, suami Penggugat adalah tukang las dan ha
rus membeayai sekolah beberapa orang anak-anaknya;

- Bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan kebena- 
ran dari gugatannya, sehingga sidang berkeyakinan dan 
berpendapat, bahwa gugatan dari Penggugat patut dan 
harus dikabulkan.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mende- 

ngar keterangan Penggugat, Tergugat, dan keterangan pa
ra saksi serta setelah mempelajari surat-surat bukti 
yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, 
maka Hakim Pengadilan Negeri Surabsya menjatuhkari putu- 
s’annya dengan No. 394/19S3 Pdt. G. pada tanggal 30 Ja- 
nuari 1984. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah
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sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah di 

Kembang Kuning Kulon Gg. 1/53 Surabaya, berdasarkan su- 
rat Ketetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Ok- 
tober 1983;

- Menghukum Tergugat dan kepada siapa saja yang mendapat- 
kan hak dari padanya untuk mengosongkan rumah berikut 
tanahnya yang terletak di Jl. Kembang Kuning Kulon Gg. 
1/53 Surabaya, yang kemudian menyerahkan secara baik- 
baik kepada Penggugat;

- Ivlenghukum Tergugat mernbayar beaya perkara sebesar Rp.
6 1 . 1 0 0,-

Analisis Kasus
Dengan menyimak kasus tersebut di atas beserta pu- 

tusannya, maka sudah sewo.jarnyalah Penggugat sebagai anak 
kandung. sah dari perkawinan almarhum Slamet dan alrnarhumah 
Musodjah (isteri yang pertama) menggugat harta gono-gini 
atau harta bersama dalam perkawinan pertama yang hendak 
dikuasai oleh Tergugat (isteri kedua almarhum Slamet), pa- 
dahal Tergugat hanya diberi hak untuk menempatinya saja. 
Apalagi harta gono-gini yang berupa sebuah bangunan x'umah 
berikut tanah,' dimana harta gono-gini tersebut telah dihi- 

bahkan oleh almarhum, Slamet kepada Penggugat.
Harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan menjadi 

sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dalam per-
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kawinan pertama, maka yang mempunyai hak atas harta ber
sama tersebut adalah janda dan anak-anak dalam perkawinan 
pertama, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 
September 1958, No. 248.K/Sip/1958 yang menyatakan: Bila- 
mana seorang lalaki kawin dengan lebih dari seorang perem
puan, sedangkan ada pula lebih dari satu gono-gini, maka 
gono-gini itu dipisahkan (putusan ini sudah disebut di a- 
tas). Dengan demikian harta bersama dalam perkawinan per
tama ini terpisah dengan harta bersama dalam perkawinan 
kedua sehingga tepatlah kalau yang mempunyai hak atas 
harta sengketa ini adalah istri dan anak-anak dalam per
kawinan pertama.

Tetapi karena isteri dari almarhum Slamet dalam 
perkawinan pertama telah meninggal dunia, maka hak atas 
harta bersama yang seharusnya ada pada Ny. Ivlusidjah seba
gai janda akan menjadi hak dari anak kandung satu-satunya, 
yaitu Ny. Tumirah (Penggugat). Dengan demikian janda dari 
si peninggal warisan dan para anak bersama-sama berhak a- 
tas harta warisan, hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah 
Agung tanggal 5 Nopember 1957, No. 130 K/Sip/1957 yang te
lah disebut di atas. Tetapi karena ;Lstri dari si peninggal 
warisan sudah meninggal- terlebih dahulu maka hak atas har
ta bersama hanya ada pada anaknya, yaitu Ny. Tumirah seba
gai anak kandung satu-satunya.

Disamping itu, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan pasal 65 (1) butir b yang rnenyata-
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kan: Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak 
atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan de
ngan isteri yang kedua atau berikutnya itu terjadi. Se- 
lanjutnya butir c nya menyatakan: Semua isteri mempunyai 
hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak per- 
kawinannya masing-masing. Dengan demikian semakin jelas
lah bahwa harta bersama yang disengketakan tersebut tidak 
menjadi hak Tergugat sebagai isteri kedua. Tergugat hanya 
berhak atas harta bersarffa dalam perkawinan kedua sehingga 
'Tergugat harus melepaskan penguasaannya atas harta bersa
ma yang tidak menjadi haknya itu.

Selain itu, harta bersama yang seharusnya menjadi 
hak Penggugat, telah dihibahkan pula kepada Penggugat se
hingga semakin benarlah kalau Pengadilan Negeri Surabaya 
mengabulkan semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
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BAB V 
P E N U T U P

1. Kesimpulan
Dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan 

yang berhukum bapak-ibu atau parental, dalam pemba
gian warisan menurut hukum adat antara pria dan wa
nita adalah mempunyai hak yang sama, yaitu satu di-

/
banding satu. Tetapi di dalam prakteknya tidak se- 
lalu demikian, karena pada umumnya pembagian harta 
warisan menggunakan prinsip sepikul segendong. Hal 
ini didasarkan pada pencerminan kehidupan sehari- 
hari dari para pihak yang bersengketa. Apabila pi- 
halc yang bersengketa dalam kehidupan sehari-harinya 
mencerminkan kehidupan yang moderen rnaka dalam pem- 
b.agian warisannya menggunakan prinsip satu diban
ding' satu. Apabila pihak yang bersengketa dalam ke
hidupan sehari-harinya mencerminkan kehidupan pade- 
saan maka dalam pembagian warisannya menggunakan 
prinsip sepikul segendong.

b. Dalam pembagian harta warisan dari seorang laki-la
ki yang .melakukan poligami menurut hukum adat harta

.S warisan harus ,dipisahkan antara harta warisan dalam 
perkawinan pertama dan harta warisan dalam perkawi-
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nan kedua untuk memudahkan pembagiannya. Selanjut- 
nya menurut Undang-undang Nomor .1 Tahun 1974 ten
tang Perkawinan pembagian harta warisannya harus 
sama dan berdasar asas kekeluargaan antara ahli wa
ris dalam perkawinan pertama dan ahli waris dalam 
perkawinan kedua. Hal ini berarti bahwa isteri dan 
ahli waris lainnya dalam perkawinan pertama hanya 
berhak atas harta bersama si pewaris dalam perkawi
nan pertama, sedangkan isteri dan ahli waris lain
nya dalam perkawinan kedua hanya berhak atas harta 
bersama si pewaris dalam perkawinan kedua. Harta ae 
sal si pewaris secara bersama-sama dibagi diantara 
para ahli waris seketurunan darah dalam perkawinan 
pertama dan perkawinan kedua. Dengan demikian jelas- 
lah bahwa pemisahan harta warisan dari si pewaris 
ini untuk memudahkan pembagiannya dan agar antara 
perkawinan pertama dan perkawinan kedua mendapatkan 
bagian yang sama atas harta peninggalan si pewaris 
tersebut.

Saran
Berdasarkan kesirnpulan di atas, maka perlu disa- 

rankan hal-hal sebagai berikut:
a. Agar diciptakan hukum kewarisan yang bersifat nasi- 
■*’ onal, yang di.,dalamnya juga diatur tentang pembagi

an harta warisan dari seorang laki-laki yang mela'-1 •

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ..... MUZAHROH, TIETIK 



kukan poligami sehingga pembagian harta warisan ini 
dapat adil antara perkawinan pertama dan perkawinan 
kedua. Dan supaya ditetapkan pula bagian yang harus di- 
terima oleh ahli waris dalam perkawinan pertama dan ah
li waris dalam perkawinan kedua yang meliputi: janda, 
anak kandung, anak angkat, saudara, dan sebagainya. De
ngan demikian ada suatu pengaturan yang jelas di dalam
suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat sera- 
gam dan uniiikasi.

b. Mengenai perkawinan poligami telah diatur di dalam Un
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
diatun: di dalam Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, hanya saja diperlukan suatu peratu
ran tersendiri mengenai pewarisan, khsusnya pembagian 
harta warisan dari seorang laki-laki yang melakukan por 
ligami. Dengan demikian ada suatu jaminan kepastian hu
kum dalam pembagian harta warisan tersebut.

c . Mengenai pembagian harta asal dalam perkawinan poliga
mi ini .belum diatur•sepenuhhya dalam suatu-peraturan - 
mengenai harta asal dalam perkawinan poligami, yang di 
dalamnya juga ditetapkan berapa bagian yang harus di- 
terima oleh ahli waris dalam perkawinan pertama dan 
ahli waris dalam perkawinan selanjutnya.

.*».o0o..»#
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P U T U S A u  .

K n . m / 1 9 8 ^  P n t .O.
11. D f f t i l  K ^ A p I L A H  B ^ D a S A IS w U .' H i : i i  M M U  £ S rt. " .

t P o i i 'V ic i l la n  N e g e r i  S u ra b a y a  y )i£; i.iCnierikG.a s o r t a  nen£- 

i i l i  p a r k a r a  p o rd a ta  d a lam  p e r a d i la n  t i n ;',v.at p u rtn m a i t e l a h  mcn- 

j >tuhkan  putu:;:>.n -rsoba/jai. b e r i k u t  d a la tr  -ra u i t a r a :

S c r t tm p a x  x 'in g ^ a L d x  J L . K a w i  

I I / 5  Ko t:jm adya  K e d i r i ,  .^o lar.- ju tnya d is e b u t

s e b a g a i --------------------- P^ llG OUG.iT;

t::ol av/an :

H’i .  S  U H iV T h  X , b e r te t  ;>at t i n ^ c a !  d i  Kenbang  £  

K u lo n  G fS .I/5 3  o u ru k iy : '. ,  'j- i\ d a la n  h a l  i n i  

fnengua.'sukan k ep ad a  vllJ:: A.VAl', P o n g a c a ra ,

b e r k a n to r  d i  J i.P c * ;.iu d a  I/o. 60 S u r a b a y a ,  b c r-  

d a s a rk a n  n u r a t  kua.oa t o r t  11.;■ ̂ a J 16 Se p te m b e r

1983. s e l j u t n y a  di:.;obufc s e b a g a i -----

---------------- ---------- ---- i'.^-.-UUAT :

P e n g a d i la n  I 'o e e r i  t i m e  b u t ;

T e la h  m ondcn^ur kedv.n b e la h  f i h  .:. d : ;.- .kci-nakssi; ' 

'i'o laU  iact:;bacu aort^- l u o n e l i t i  a.u\ t.r b e rh u b u n g an

n?;-in j;o rk ;u*a i n i ;

T K i'iT a iJ G  j)U U U K r iV A  VrU &teifi .  :

, I-:cni::.bans, bahwa b u n y i s u r a t  ^u^ai.an  P o n ^ u s a t  t e r t a n g -

I. 'j 'V ru :;tua 1 9 # 3  ./an,'* d i t o r i iu a  d i  Kup;..a:iU.'iv;un P o n ^ a i l i la n  No£c- 

r i  S u r a b a y a  pada ta r .fff ia l 13 A s u s tu s  1933 dibav/ah i ’o . 39^/1983- P d t .  

G. a d a la h  s e b a r : ; i  b e r ik u t : '

- bahv/a d i r i  Pc ii^^u^a t a d a la h  so b a tfa i .'satuPn.ya an ak  kandung  sab 

ivursil o o rk aw in u n  uuU a n t a r a  s u o r r j ig  l a k i E  bornam a SLAHL/i' dan 

o ran  & uoroinyU An born  am a K U S ID J- il l ;
%%

- b.ihi’/a J S lD JA i l  ( ib u ‘ kanuung P o n £ c u e a t )  t o l a l i  li-cr.in jjga l d u n ia  

pada tah u n  1 9 6 ?, nedangkan SLAI-LST (a y a h  kandu :i£  P o n ^ u g a t ) t e 

la h  ::i03iinggal d u n ia  pada tah u n  1982;

- b iH'.-.a. d a r i  se la raa  p e rk a w in a n  kodua  o r a n ;;  tu a  P o n ^ u ^ a t  d ia t y .s ,
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t e la h .  d ip e r o le h  h a r t a  g o n o - g in i b e ru ^ a :

oebuah  b.'-.ngunan ru.vian a.ta.p g e n t iu g , d ir id in g  • te iabo k , p a n ja n g  

ru;::ah 12 m e te r ,  l e b a r  rutfcah 3' wotc-r b-..*rikut tan ah  d im ana runah.

-• t e r u e b u t ;  d i d i r i k a n  c c lu a s  52,') M2 (jkm-sj j r i ; ;  15 m e te r ,  l e b a r  3 ,5  

rao^ir);

nuvftah b e r i k u t  tan ah  t e r l e t a k  d i  ' J l  .uo:.-:b-.n;: ICuning K u lo n  G g . I/ 5 3 .

S u r a b a y a  dengan b a t a s - b a t a s n y a :

s e b e l a h  U t a r a  : ' P a r i t ;

s e b e la h  S e . la t a n ' : Gang k e c i l . ,

s o b o la l i  D a ra t  . : ru i"ah  S u c ip t o ,

:;o'b>ilah T im u r ru nah  M y . S u r t i ;

- b;.Uv;a ru>:t:\h b e r ik u t  ta n a h  t e r c e b u t  d i a t a s  t e l a h  d ih ib a h k a n  

o le h  a y a h  kandung  P e n g g u g a t (a lm arhu :.: .‘J lu c ie t )  k epad a  d i r i  Peng-

• gug.at d ih a d a p a n  p cn g u ru c  kswpung UT. dan ti-.V. pada ta h u n  1976,

A ir. an a  s e ja Jc  c a a t  i t u  p u la  Po n g g u g a t woirteunyai weweaang a t a s  

ruua lt b e r i k u t  £ an ah n ya .

Ba lik an  k em u d ian  p en g h ib ah ar. a t a s  Z'Uiuah b e r i k u t  ta n a h n y a  d ia t a s  

t e la h  d lku :- .tkan  o le h  p u tu o a n  Po.ng;:'.di'.l;\n J-k:g.;rl K e u i r i  ' i o . i } ! /  

S P / ly 3 3  t e r t a n g g a l  18 J u n i  1935;

- biiluv;; P e n g g u g a t  kew ud ian  b e rn o k su d  dun b e ru s a h a  u n tu k  m e n en o a ti 

kcr.*.b::-.li ruiv.uh b e r ik u t  ta n a h  yan g  d ip e r o le h  d\-ri p cngh ibaho .n  d i-  

a t a s  yan g  t o r n y a t a  d ih a la n g - h a la n g i  o.loh 'f o r g u g a t , bahkan  ber-  

nakyud  u n tu k  m cn g u asa in ya  sep o n u h n yn ;

- bahwa t in d a k a n  T e rg u g a t  t e r s e b u t  a d a la h  t id a k  b cro .lo .san , s e d a n s 1* 

kan  y e j r J :  o v o u la  d i r i  T e rg u g a t  h.wnya c i ih o r i  hak u a tu k  ne-noranati 

n ya  d::t‘j a ,  o io h  karena. p en g g u g a t o c m d ir i  svo tel.-'.!'. w e n ik a h  b e r-  

tcc ip a t t in g g . i l  J i  tenpa li l a i n  u e n g ik u t i  ;

.°»el:vir; i t u  I i.iidaiv.an To tigugat yan g  bori:i.-.'.k::ud t-u.-nguasai ru q ah  be- 

r i l u i t  t.-i.’iak  ' u i l i k  Ponggugi.it d i a t a s  dengan bnhv/a T e rg u 

g a t  :;jC:<<:-.i;ai i s t e r i  kedua d a r i  a ln a rh u m  ayv.h kandung P e n g g u g a t , 

••.'.ii-'.'vtia T e rg u g a t  me r a s a  b e rh a k  p u la  a t a i '  rur.iah b e r ik u t  ta n a h  i t u ;

- bahv.-a i;;\n:ih b e r ik u t ' rumah ng t e la h  U ih ib  ;iika.n pada P e n g g u g a t
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tcdalah 6cbagai harta benda hasil perkav/inan sah antara orang 

tua Penggugat yakni- aliaarhum Slamet dan alrna&hutnah MusidJah;' 

Seandainya benar Tergugat sebagai isteri kedua dari alaarhum - 

Slaaet, maka Tergugat tidak mempunyai'v/ev/enoing atas harta beri- 

da tercebut, hanya diri Penggugatlah yang berhak oleh karena P 

Peng£Ui;at sebagai ahliwaris yang bcrha.k atas b:irang gono-gini 

tersebut;

- bahw'ft Penggugat merasa kuatir atas tindakan penguacaan Tergugat 

tersebut] m a k a «untuk’ itu Penggugat, morion puda Bapak agar terha- 

dap rumah' berikut ta'nsh diatac diletakkan sita j:\ninan (conser- 

vatoir boslag);

\ Berd-asarkan terhadap apa yang tel.*».h diuraikan diatas,

Ponggugat raeiaohon pada Bapak agar sudila'n untuk aemanggil

kedua belah fihak, memeriksa didepan persidangan serta raerautusfaan

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- f-ienguntkan putusan Pengadilan Negeri Kodiiri K0.131/SP/1983 

tertanggal 13 Juni 1983* dimana pengh .bahan atari runah berikut 

tarah adalah sah berdaearkun hukurii;

- Jienotapkan sah tian bcrharga atns sita j-ucu.nan (conservatoir 

beslag) yang diletakkan atas rumah berikut tr.nuh di Jl.Kecibang 

Kuning Kulon Tig.1/53;

- Menchu/.ufc Tergugat at.au siapa saja yantf tnempbroleh hak daripa- 

d-.vnya untuk ;iC-ngosongkan rur.iah berikut tanah di Jl.Ker.bang 

Kuing Kulon t'o.l/53> yang kemudian r,:enyc-r.v.hk;-.n dengan secara 

haik-baik kepada Pu-iu;gugat_-

- Iic-r.ghukura Tergugat un tul<' meubayar biaya perkara;
- ilonot.'Aokan bahv/a. putu$anj fatas porkara ini dapat dilakr.analcan 

lebih- Uahulu (uitvoortyaar bij voorraad) »:ic:-:k.ipun ada banding,- 

kaspsi atau upay'a hukum lainnya;
atau : .

Penggugat laenohon putusan yang benar don ceadil-adilnya;

l-Jeniinb:-..ng, bahv»a pa<Ja persid_-.ngan yv.ng telah ditentu-

k'ah, Ponggugat datang menghadap uandlri, sedangkan Tergugat yang
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dvtaug r.icnghadap adalah kuasanya yaitu •Sdr.'Junmvan;

Keniir.bang', bahwa sotelah Pen^-.tdilan berus.v.ha r«cndajnai- 

I< :-.n kedua bolah fihaJc, tetapi tidak bei hasil, t:-aka sclanjutaya 

dibacakan surat’gugutan tersebut;

lienimbang, bahwa Penggugat menyatakan totap pada gu- 
»*

gatannya; 1
Keniubang, bahwa lalu Tergugat i.::-l;.,lui kuacanya telah 

slap dengan jawabannya secara tcrtulis dengan t-jn^al 12 Oktober 

1903, y:\nc keiaudian oleh kuasanya diserr.-.hk.;-.a diuersidansan, bor- 

bunyi sebagai berikut:

P.'XAi-: ± : & 2 P S i  :

, bahwa secara kesoluruhan posita'gugatan-udalah obscuur bibcl;

apa yang nenjadi duaar dari gugatan tidal; jelac, apakah per-

buatan va el aw an hukum (onrechtmatige daaa) , apakah wanprestasi

(iifgkar janji), apakah dasar hukun lainnya ?■ Bahkan dapat dl
l'- •'

katakan bahwa gugatan Penggugat tidak punya dasar cana sekali 

;dan tidak beralasan;

2. bahwa-'Penggugat bukan ahliwaris satuSnya dari aim. Slamet 

(bekas suami Tergugat) karena dari perkav/inun antara aln. 

Slaraet tersebut dengan Tergugat dilahirk.ir. dua prang anak 

yang masih hidup yaitu:

1 . G.vrOT, laX12 lahir pada tanggal 19-^-1969, dan

2 . '/A-UK IDA, perecr.nuan lahir pada tgl .9-6-1971, 
yang berhak mowarici harta peninggalan alr:t. Slainetj

3 . bahwa seharusnya kedua anak terse“but ditarik sebagai pihak 

oleh-Penggugat,, hal mana tidak dilakukan oleh Penggugat, 

dir;inggung-Ginggung shja dUlaa gugatan tid;ik;

• B.iluva gugatan yarcfc' Qiongandung kckm\mgan2 ccpcrti ter- 

ocbut diatas iscnurUt hukpm! ;haruc/patut dinyatakan tidak dapat 

ditcrima oloh Pengadilan;

4 DALAhi rOKOK PaflKAKA :

l y . balura apa yang diuraikan diatas, rr.ohon dianggap terurai dan 

tcrulang kewbali dalam -pokok perkara, karena oksepsi terse

but norupakan bagian nutlak yang tide tor;>i:;ahkan dari pokok 

perkara ini;
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b:\Wa Tci'cucat dengan ini uenolak bahkan .‘.a-njianckal asaua da- 

lil dan kcterongan Penggu^at dal arc ourat £ur;atr*n, kar&r.a G u - • 

tf.-.tan tcVsobut dibuat dan diajukan tnni;.-; dasar hukun car.a se- 

i'-^i;
o: hwa ru.nnh-tanahnya adal.:h tma.h i boko.a tanah partike-

lir-t&rsenGkcta, yung kini didir-.r.i d.v.n dikuasai aorta diwiliki 

oj.ch Tor.^usat, caraa cekali bukau karta .'/-.uo-i'iini ^nnt&r alw. 

,'>l:.-.;r.et dan Musijah (ibu kandung Tuair.di) , tctapi harto, gono- 

£ini .-j.ntara Slanet.dan Ter^mjat;

ru:jah senuk'eta tersebut p'.-da tahun 1976 tidak perna.h dihibah-
kan oleh aim. Slamet kepada Ponggusiit, -kafcena pada tuhua 1982

sobelurj wehin l $ G a l dunia aln. Slo.tnet r.a:*ih f.-.cruiliki surat buk-.

ti ' hale r.ilik, jcvdi jelas bahwa surat pcrnyataan hibah hak

nil ill. ru/nah sen^kcta pada tahuri 1976 ‘itu .tid.ik sah tnenurut

hutyura dan batal de:ni hukuw (van rcchtsv/crje, nictsg), dengan

sondiririya pcnc-tapnn Pou^adila.n NeGori Kt:diri ttgl • 18-6-1933

Ho. 131/S p/1983 juga tidak mecipunyai kokuatan uutuk berlaku;
b.-hv/a Pcns&ugat ju^a tidaic jujur wr.ktu n:;ngaoukan perr.ohonan

kopada Pongadilnn iiegcri Kocliri torcwbut, knrena rcenyerabunyi-

kan sesuatu, yaitu bs.hwa setoloh ibu k* ndup.gnya (Wy.Kusijah)

wonintfgal dunia pada taVutn. 1967, pada >:.thun itu juga aim.

Sluwet tolah kav/in lag! dcn^an ?er,"u:'-,-,,.t dan mouinynyai dua

oiwne tersebut diatac (butir 2 ) r.-,vb î .-ii ahliv-Urisnya;

b .hv:a didalcuu penctapan Pvnsadilun Kediri tgl.13-6-33

tc:?.'::cbut b-;.hkan diuraikan b-.ihv/a ru:.i:.a ::oui;ksta tersebut anal-

ny.u: r.’u.i. Slamot rnciftuerolchnya dari p .nbor.ian 0 r:\nc tuanya,
:nua .';c)..-.li bcrtc>nt:m^fjn dcn/;an yar>,'\ • =i j.-.i• Ailkau oleh Pcnrjsu-

: y . : t <J;,l ,:.i ourdt {jusatiunya butir/dalil k:.-tira y.'.n̂  nonyatakan

bruiv/a: "dari scla»:ta 'p0rkciinan kedu;: or.1.--.;-; tua Penggu/-at di-
1:?.g itu tolah dip'orocleh harta gono-;;irii bc-rupa......dst.";

h titv/a .p :nctpan d;-.ri Pougo.dilan I'lotjcri l.odiri ier.sobut diatac i
;'”.du h^.ixkatnya adalah Morup.iItr»n ps?i:otn corr/.ijdig, yanc; 

»iibuat ;.tac peri'.uMtonan Penolion ( iy.ri ' u i .Lr.-.li/jjcno.u^at), por- 

i.:oho:ian K.?.na tid:J< r.iencjndun^ ceuskct;-., rraatu ponotupan juris- 

diksi voluatcr, dan berlaku hanya iintui: pc:r.iohos\ saju, dan
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tidi-Jcnoupunyai koku.-j.tan Mc-nsika.t pin..'.!.; !:e‘ciga (dcr-

•:;on) fieyftrti Ter^u^r.t;

bahwa Po n cG U g a t d engan  " s u r . i t  l i ib a h n y a "  i t u  h .m ya  n o n sad a-ad a  

s a jc . ,  h a l  -yang t i d a k  p e rn a h  t e r j a d i  . .U b ik in  s o o la h - o la h  t e r-  

j a d i  cu iig yu h - su n g g u h } cju.a££uh cuc.tu  yan g  t e r l a l u

r i : ; k a n t \  Tr«.nda. tu n g n n  d a r i  a l n .  (n o u b e r i  h i  b a h ) a d a la h

bu':."m t u l ' i s a n  ( h a n d a ^ h r i j  f  t ) d.v.ri a l;. i.  C la rno t r a v n d ir i .  Dalara 

h a l  i n i  Tvniscu£ a t b e r a n i  u o n s a n c k a t  . :u;.t• >.--.fi d ib a d n p a n  p c n ja b a t  

yanv; b u n vcn a n g ; bahw a ta n d a  ta n g a n  y:-.r:,r t p r t u l i G  d i s u r a t  h ib a h  

i t u  a d a la h  . t i r u a n  ta n d a  t jn ^ a n n y a  a l n . :>1 ur.'.ot; 

bahwa all." .S la m c t  seb e lu ra  ta h u n  1976 p-arnah m em bcri h ib a h  ke- 

p ad a  I'o n tfcu g y t K y .T u n i r a h  se b u a h  ru.viah d i  Kor:ib:;n^ K a n in s  Ku- 

lo n  1/51 S u r a b a y a ,  dengan u k u ra n  ru;:>:».h dan tany.h yan g  l e b ih  

\Lu.as d a r i  ru m a h / ta n a h  s e n c k c t a  s e k a ta n ; j  i n i  yan £  le ta .k n .ya  d i  

K^mbanc K u n in c  Ku lon . 1/55 S u r a b a y a )  t a t a p i  rurac'.h' dan  hak  me- 

n o n p a t i  ta n a h n y a  o le h  P c n s c u s a t  diju-.O. ( t a n p a  se p e n g o ta h u a n  

a y a h n y a ) . L a lu  a lm .a ia m o t  su d ah  t id a l :  ::;.v.u ir.c-ubori h ib a h  ‘.la.Gi 

d ik c n u d ir .n  h a r i ;

cud ah r.onjadi jurisprudcnsi to tap fcakkam’.T.h Afeuns oahv/a tnsnurut 

hukui:! adr.t pcmborian hibah tidak bolcit :.ioi'ui;ikan r«.hliv/aris. 

dan j:..nda bcrhak wengua.-iiai hartn conn-^ini canpai ia kawin 

-1 ;x''ii atau t>ionin,"<'al dunia; .. -

-̂.hv.v. cita Jnuinan yani; dila.kukan ' a t ; : . : ; ruuuh scngkota pad®. 

tane.:;al 7 Oktober oleh ArifirT B e .Hk. 5 nelaku jurusita. Penga- 

dilah Nn^ofi Surabaya, adalah tidak Uarona tids.W ad-a da.-

r:ac iiuki'/.-inyu, dan haryao‘ (Be>-cr.'.i) di;<iir:kal., karcna tidak sal\;

. hahwa pv.-rnohGTian ugan jsppaya putuisa:.’Ciala;i (' irkaru ini dinya- 

t'/.kan d/.pat dijalankan lebih dahulu ( uitvoorbaar oij voorraad) 

■udnlal! -jui'lc bin-lebih a n , ka.r ena :idc.k rjssuui/oert en tandem ds- 

n.̂ i’.n pacal 180 Mil?. apalu£i : d̂a •.~.r.-.!:;;.v.n dari Mahkamah, jadi 

'i'or̂ û 'at i:ic/:oiak don£an kerao pornoh:<!::'.u tcrsobut;

} l c i -dasarkan • ulan/.'.i’.-:;,l::.s;'ii y:-.' ;; ;Li.I'-c-;;-u’takan diatas, 

a T'jrf-u^at oteir.ohon kop:ida Pon-;adil-’n ^u^eri Surabaya, sudi
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.vvi.-.laft hir;-.nya ;berkenun untuk. t.t;.*nolak cu;;-.-.t:.n V-mj - ' : ' -u£.i\t seluruhnyc.;

' .'Mertiubans, brthv/a atus jav/abar. tersebut, Pcng-

ak.Vu •.rjen'^c.Jukan rcplik/sccarn, tr; -tu'i J . r d.••.r; r.tahon di t u n d o .  

i.-.rti p.-,t.tiiV.ji'al l rj  Oktobor 19£?> -V-'.-ij ’-ilui'. :.tci.:;)crr,inj;kat ha- 

iui; aimuat dalam putucan ini;

•' ' ' r.cftiRtb:\ns, bi-.hv/n JjelaiOutnya UVv-U:.-.-.t/ku:ss.'*ny;< nen^a- 

;jv.k-..n du ilil: tortulis ucni’an tw.n:;<vu 1 1 l'/J3 y n r ,  juca

ur-Ui'.: r:0!,»pcrsik£kAt harus div.n-rSwip talnh :i:i.i:-u- X  clolau putusaa ini;

Ko:;.Li;:b:-.n̂ ,! b^ltwa' da'lau tjcnyatakun

lidak akan t.-.er.̂ ajukan Javrabah-jav.-abatt l-a,;5. balk .^ccara lisan mau- 

pun nccai'a tcrtulis, karena n:cn'jausc<vp ana yantf tcrdapat dalara 

ru^atannya/.n’ud:ih cukup joins dan tidak ;U-:-ui i:\crubah pendlrianr.ya;

i\'<uiiriban£, bahwa kuafca Toi*/>;u£•*.t ukan j av/abannya

/ .‘jocara turtulis atau reduplik tertan:'.*:al 2J. fiopcr.iber 1933, 
K*0!..u:iis.n actcliih itu mengajukan keaiupulan.-y.-.. t.-nvijrd 22 Dese.r.ber 
lv03 y-'vn;; V'.cocr.'.uanya tersobut diatas untu!: r/.--!::i>orcintfkat pertii:;- 
b.n^an-pirrtii.ibaRgan ini sudah ueharusnya cli \ n di:..uat dalarc 

i-‘.:tu-.rvn ini;

£c;»iii’.b..n̂ , bahv/n P . - . n t i d : . ; .  kat’. uo^borikan ja-.vub-jn 

ja-Vjtban .Toreu^at dan ju^a tid:J' ukan :::o:i;̂ ;jukan kecifapulannya, 

ui'.tuk. r;elau jutnya mohon supay.v. solera wend pufcuca.n;

Konii.ib.-.ui/:, bahua apapun yj.n^ fcwi-d 'pat d.’la.v: 6Urat cugat- 
an tol;;h disun^kal cci:iua oleh TiiT-'u.-'at tuaunun kuaonnya,

kOf.udian .Pongadilan moiiibobani Q h x z & i untuk uon̂ -.i jukan

o • .-•ortu' sal-:si-saksi;

vl'js-.ir.b.-An̂ , bahiva untuk mon^u-.iti: m  d,.lii-d:ilil /jug:*tan- 

. ‘.- l.th 5;::;«;yi.<,pk:.,n dan. udhyr.-r.ihkan i. J .n.:::u .;ur :-.t2 buktf

y tol. j’. '.'■ifotocopy daii benr.atci'ai cuku,> 'orupa:I
1 . i'uku niluh. Ijo. 1 1 1 2 / 3 W 1 9 ^ 0  -..n. i’c-u^-ju^ut (p-I);

Ki?tv;r:..ô :\a o-irr.oriksaan kot.mtiau tcrt:\n.; ..-.I l Oktobor 1902 d.^ri 
^ i‘. (P-2); ;

>. kol.'.hiran M0 .57/^2 at;:.'; ii/ iiia Tuii'.i.i* • i/I’-.:-.m--;.t (p-3) ;

! f . Our.it ()-.;/:d.:*ri;ran nik:;.h/Mup.liU:it a.n. P .‘Ucv./.ct d.\r. {-;u:nidjah

l.'aftu Suaunan. koluar^a N o .&32/DS/1503 0 !->);
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5urat keputusan PenGadilan Ncgcri KsKiiri No. 131/SP/1983 Pdt. 

CP-6);'-

Surat-.pernya.t;tan penc'abutan d.nn por.^otujuan t - ^ r t 11 Janu- 

ari Z903 .<I!-7); :r

5ur.it keterangarr dari U.T. I dan i*,V.\6 (P-o);

Surat nornyataan pcnc'nibahan hok lnn^unan ru.ii ah (P-9);

Uvritarfci tortancsal 1? Januari 19&3 (P-10);

Kv/itansi tortanssal 17 Januari 1932 (P-ll);

Surat- ke. t or an.sun': untuk kantor P-Dti^'dil-an f\;ri Kodiri ' dari 

Keli;r;:han ■ Pakic (P-12) ;

Koninoan/;, byh-'/a atas bukti2 cor.'.ebut, Tergu&at sekali- 

juk;\n £>urat2 bukti lav/an y.-.n̂ ; jiu-v.\ tel.’.U diCotocopy dan 
li.cttirai cul:up Gebc-Gai berikut:

Surat keteran^an 1 Lurah Pakic No.000/90i;.//|-ll .913-3/1933 tortangsal
16 Kope^ber (T-l);• jf"
Surat pcrtr.oUonan hak tertangsal 3^ September 1902 ( T -2 ); 
i>ur:\t dari Ter^usat kopada RT., R/j. dar. lain i;c-b;;£:.;inya tertang- 

i - ; \ l 23 Dosomber 1982 (T-3);

K:-.rtu koluar^a M o .5626/53/K/1H /79 .tert Ti/;.£.'d 3 Dcsatnber 1979 

( - 
ilur;.:t kctorangan mcner.ipati tanah ne&ara •«.<:; c;iGendorc No.567o

Ouplihat p K l e  nikah tertan^al 9-lOr19o7 K o .1207/3^/11/1967 (T-6) 
;iuL'.at pci-nyataan/pcrsaksian tcrtanjjcal Hi April 1982 (T-7); •

Curat kcmatian Ho. W . 1 / 1 0 3 A 1 1 . 913 - 3 / 1 9 ^  (T-3);

jferilrvibanfj, bahwa p;?da persid:'.n.;;-.in .'.;ol;:;?ijutnya Per.&ju.'jat 

uk.-ui sakni-ouloinya jUn^ tolah disiawkan yaitu:-

_.i Yi\UI, r.c tolah oulc.'d di sue; pah i.v. ne’r̂ r.̂ 'l-a-.n bahv/a beno.r

adalah dm>k• tun£^nl/tidak dari aim, Pak Sla-

dan i'usidjah/.Bok Sun;

' )luhv/a :ruraalv sengkcta itu asalnya iv.or* m e  dart ked.ua orang 

tu..nya Pontftfusat yang kemudian dipc-rba.iki oloh kodua orang tua 

tor.-sv.-but yaitu dari rumah daduk ncnjadi ruu-ah to?r«i>at tincgal’ 

bcratap Renting' dan temboknya separo batu separo k.ayu, sedangksn
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hiayanya cv?ri hasil korja oran£ dua tor::a:hut;

Bahv/a biaya dari Bok Tura/ibu ps.-n;-;.';;u:.;:>.t dari jualan aa- 

z l  pocol y-'.'-'i;' Gcbclu.'nny;; ru::iah toriiobut <lj.bo.li bersatr.a, saks-i 

tidal: t:\hu ocli dari siapa;

• Ha.-ln/a c-kni tidak ingat Iasi lc.•*.n dan tnnggal bcrapa 

ri\r:..'.\h terccbut dibeli oleh a l u . P a k  51i-;--;ot dan Bok Tun;

Tk'.lmu'' rumah tercebut cudah riiid’i.i.hkan kcp.-.da Pcne^vigat; 

ti-.U’i Pak/Slnmet scbeluru menin^gal dunia, dii::ann saksi ikut tan- 

cla .tan.^an ocb.atfai sakoi ddruuah Pak lvT. borsa:.-!;* Pak Slamst, 

Pon^rugat diruinah Pal-: RT. sondiri yuii£ tvaktu itu. dijabat oleh 

sj.~kr;i Pak V.-aris; ■

iii-h'.'/a-.pada' v/o.ktu itu cak'd tidal. r.cdih.-t sak.'d Pak 

Tjipto, lulu Pak Slanct ber^ama Pcn£/ru£-d da.n Pak RT, pergi ke~ 

S'̂ v ruttaU Pak T jioto, lalu Pak Slaraet be c'sai::..'. Ponjjui'at dy.n Pak RT. 

V^Vi'Si kcr u.r,aH. Pak T j ip to dan untuk Gotera:;p.ya s.-.ksi tidak tahu
\ f I 1 ^

J r r j ' i r x ,  k...rcna . saksi torus puly.ng keruî .tmy.-.. sc-ndiri ;

.►J;',hv/a bo nr. r sak;ji konal b-.\ik don^aa kiduar^a Pak Slamot* ' O ■? ̂  ̂
s b ..-;ai to tan.3-; a yan£ baik d,ui pud a vv I u itu pcp.^u-jat maidh

k-.nak2 ;
Jkahv/a sakci bartonipat tin^ad oi:dtu j^uh. aotcda.h Pak

Sl;‘.:.:ot ockelua'r^a lebih dahulu tin;;5al ui.-dta;

2 .  .S:»k:‘;l . V»f. A S , netela.U disumo-ui !«C'Hf.:r:av̂ .nn bahv/a, caksi ada-

l:-h bok.a;; Kotua ftf?. .did.r.orah torsebut dan den/,: an aim. Pale Sla-

ux-t j-;0kcl'aai'Sa yaitu liok Tur.i/Kusid j ah d m  pada, '.vaktu itu peng-
-V

ruaciii kecil; ' -

3.:h\va bonar p e n ^ u ^ a t  adalwh an d: turi^al dari Pak 31a- 

t can iJok Tura/riusidjah-, totani ibut\ya y d t u  Rok Turn sudah me- 

nJ.n;;;:.-d dunia lebih dahulu ldra2 pada t;-:iiua .1957, Itarena saicit 

•.'drukih Dr .'Sutowo;

< ■ Bahvva bonar kcr^udian Pak Claaoc b cry am?, pong^ugat da-

t--.)'i,' Ui;i-u.î .‘my:i- dca'C-ari mcnunjukkan t>ui*at 'i-.'M^idbahan rumah yur.g  

, adt-'.'. :iati ;:kan diborikan kopada atiakayu y.-.itu Ptn^i-jujat;

I3:-.hvv.n ir.O]̂ uc!ia.n Pak olrunet mohoa ::up;i.yu Gak,<:d tanda ta-
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n/'a.n jscb..i{-;ai Kctua ST.; pXd-a wakti; itu ;• d.». i ' m Surtiyvr.i di-

:i-iata se-kali scbr^ai sukni, totaoi • sak.-i ]';•>: Sutjipto y a nnna- 

tcctsira'sebasui saksi pen£;hibahan or.-ncnya tidak

:.da datan^-

lio.hvia karena saksi Sutjiptu u.iUui^';u tung^u tidak 

d.:l«»s V :lu durat hibvih tersebut rvctnlali ditr-.nda t;wig;>ni dibav/a 

:;r .r.ict untuk cioncari Pak Sut iii.o;

!k-.hv/a.- bcnar ru::iah aonskctu y.-.n-; ::ci..b-.Ui adalah air.:.

V.k f>lai.X't dan Bok; Tun yaitu ibu kan.-Jun;: >/-v:i:;/;u,-;cit, yakei ticlak 

.;i :■■! :\rs dari ciapu-raofabolinya, lalau dj.Lr.i;;,;un clan Uiusrhaiki oleh 

< -s. pak Slainot dan Kusidjah atv.s biay.a ;.-oi\;ka bardua ju^a;
V,| / v T y N

* V \ \ l  Kcnit.iban'e, bahwa atas kc tcratu;-.n p. r.v. e a k s i  PonGo“C^t
\ I'1 1 yl
\ . ; a a  Pcntfgugat rnonyatakan tidak k>;>oiatan, :judan£kan kua-
' V  'bẐ 'Ar / '•

* * c r - u ^ t  ."sol.an j ut nya rccnjjajukun bobci'o-.i-tanyaan antaru lain

r.-.ur̂ sn:;̂  t-.-.nda t.v.ngan Ain. P;d>: SI awet tcrsc‘.>at y/.ifcu dir. t as surat 

Lib-/: a:i jc.-.-h itu r.-ud.xh bonnr t;mua t-.-.n'janri;/:-, dan tricncapa berbcdn 

tanda tan^an diatac surat2 yan;; lain;
Snliv/a kowudian dija'-'/ab oleh c ” bcnar, demi-

iv.ian pula p-an&.^utfat winfc.i iazin ken-.d.*i r; i d -. i.;; untuk Mf.nj.v.vab porta- 

n kuasa Ter^ujat, bahv/a b«viu*.r d..u tid-k •»;.••..•. orati;; lain e<enan.da 

t p.. •; vii xecuali aim. Pak olsr.-ic-t nendiri y. j:/; t it da tan^a.n sebaf'ai

1 non^hib.vitkah;

; Monimbantf, b.;h7/a kemidian untul. rjcTlanj utuya Peng^ut;at
i . - ij;//st«-kan tidak a.kan" i.ionc-ijuk;m surat2 bukti dan nakslS lagi, ha- 

t . y . . . r:.ol̂ on I-:op.*.<la i'lidan/; untuk diberikan k.::)i:tur;an

r.*>rriub.bafswa'f:/'da cidan^; u-.-riluitjjy.-i kuasa Tcr^u[j.\t 

hi' :i i i ’iyi'>i'-'-an CKkr.i2nyit untuk d i ' p o r . i .-.i]>o’r:;i<ii-:î yn *cc'oacai

).,; ;j-kr:i i> J 0 : sotolah boryuiapali i..-.;:h.t -tî kari bahv/a yang rr.e-
:u'.i.::<V:t.i rui:.ah .von^ketj ada.lah alci.Pak :Jla«.*ot bor.s./.;ua istcri riu-

< ;' d n y :..;

. I5:.)jwa Gotalah Pak .Slar.sot i .'jii:Lv..'-;--.1 dunia yan£ r.oaompati\ ‘
:‘u:.i.ih tc-r::'.:but. adalali Tor-.cû .-'.t Ji.'jurat-':i. b^rcaua k.cdua oran£ 

;.:s.-.khya.;
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D:Jr.va T o r f iu c ^ t  r:;enerupati ru!:; -h rsc-ntfketa s o ja k  tnasih  

h id u p n y a  .Pak  S la .m e t, tanahnyr.. a d r .la h  'canah ;ie r.':.ro,;

Bahv/a 3 ' ik s i  jug,* n c in b c l i  ru .r:i,’.h ik ia ;n ta ra  tah u n  I9 6 0  -

19 6^ d ie o 'b o la h  ru n  ah c e n ^ k c t a ; .\ • .
cl., ,Saka,i i . - I K  ; s e t o la h  bcri>u:r.n:\U i:-.-: r-_• n = ;..t\ bahvja b e n a r  Pak

• C l:.ii.!ct','y u r ;  .i.'cr.punyai ru:.i;.ih van;;' d i.:a 'i: •:!•;.:•t j :a a  i n i  a i ;a l  d o i.ib o li 

i s t o r i n y a  y a i t u  Bok Tun< y:-a\ .;uda!'. : : : :>i r : .■ 1 d u n ia ;  

i: • Bahv/a kom ud la ti nwnah t c j- : i :o l iI d ip ^ rb '.- .ik i o le h  o ra n g

: tu:> _ Pencsu^.-vt, a ta 's  b in.ya. p ak  S lru .io t  ci--.ii i .- ; to r in y  a y a i t u  pada 

,-t:.-.hun IQ!3? , dan w .\ksi ju,£a. ta\hu bahw* d.-.lav.. bulo.n Med 1 9 ?6  rumuh

■poUokny a yv.iii; t:ici.-iperb;iikl rumah P ;u ; :‘;'l .:d -.I:ui s a k u i dan aa.k-

tu  i t u  i:ondeng-ar d a r it Paic S la m e t ,  nn:: -.Iinya -kr-n d ib o r ik a n  kepa-  

‘ da an n k n ya , t o t a u i  kur>'.n^ j o l a s  .i.na.k y. n;-; i:ana Maksud Pa k  51a-

l.M.-t;

b ‘ - iV 0 ^ ^ A ^ : ^otol.-.h bers'ii.-innh Mo:'ior;,n-;.,: k b a h v v a  a im .

P'-.i: .Ola.not Liam 'oeli rui;>.ah ta r& io b u t d .; .r i b okor j  a , ^cdangkan ba- 

!v,";unan i.aid.-:.h ad;.1. y.-.n/r t o r d i r i  d.-.ri at.--a, t i n * ,  d in d in g  kayu  

ra.'aa.I'O d-ai i > t u  ;

' •v,v •.I'ay.i 'ii'.‘a.Vi'-'CO : c e t e ia h  b c rf.u u p a k  :’ c>\oran-\kaT\, n.ahv/ a a im . Puk

Z I .:i i ; t  (i-.ai '•u oD.a.iiurt/'i'ci'iln^-’t  rao.'tlpui'iy.vi V. t;i' hi ;; .:nak, pada i:c rc -

riK.:. J; to i-^cbut .:di:ui d ib c - r ik a n , h a l  i n i  o c rn a h  tc ru c a p k a n

o'Loli •_ V -k S l n u c t ;
\ 1

FI . l i ' i . ' d - i i . ; n y ; \  ta h u  i.'ai t ,.ii nob j j a i  i c t e r i  al:n.-

P; k -act , y:r.n.  ̂ i jo b o lu a n y a  t id a .k  ta'aU. .••<ia,:l;

iii'-:’.:i.L-ib m i; ; ,  b ';!n-/a a ta r .  ko tc-r :na m.. a->ra T e r^ u g a t

, Pvi-t;.: ai^a t jn/iii/j;. t •Jean t i d a k  r.oinu.-' : :a t..r :'.iii;an n ya  b e n a i',  sc-  

d :i;*i;-.-n '.aniurui: Tor^ui-jat d.in k u a s a n y a  l i d .  !-. :xbor.., L an .vtas  k-:-terang- 

.•aî  ka.i.iny:-.-;
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licrtiinbang,hahwa solanjutny,:. f;Oi.uu*. y \rg tcrjadi diper- n 

:iid:in/;r.n untuk mcnpcrsingkat uraian pufc'iw.n ini ditunjukkan p;\d> 

bc-ritu ;ic:irr; perKidan.^an porkura ini «l -.n du>:;tlah dirnggap seper- 

tj. dii::u\t di.\ojn nutusan ini;

Mvoniwbang, bahv/a puds; akhirnya bail: P c n^u^at naupun 

tr.ohon putus;uv,.
I
TKiri’/iia; It UK Ul .i.1 :

Mcniir.banC) bahwa maksud gug.. tan pr.-ng'susat adalah n o -  

porti tcrfsebut dia.tae;. .

Keniwbang, bahvva ukseosi Toi ;u;;; .t -..u;.lr.h scbagaimana 

Ji&*ti'ir:akan di ifcAs;

>/1 / v <\l \?»i f-ioiiinib-.nc, b.v.hv/a rnongonai po::itu ju.-;atan adalah cudah

'wcnS 0I,ai h^rta warisan yd.iU'fii.u; Penggugat ber- 
-^^X<L.;;*rLan hibdi. kurcnanya gugatan torruubufc t.id.-k borslfat obscuur \  ■ > * 

libel;
Henimbang, bfthv/a mcngcnr.i ap -.!: Is P v.i^us;'.t adulah ca- 

tu-rr\tunya akliwarie dari r.'lw. P;ik :3l; :.!i»I., h.-j. isii ::udah mcnynng- 

:-.ut pokok pQrhnru;

Hcr:iiirb;..nG, b.'.luva ada 2 or r*k; •>.. !. /..-.t*: t-j.riak ikut so- 

.;-: '.i pih -.k oleh PcnggU!;;at tid'.klah i:;r.ny--u: bk.'.u gu^atan wenjadi 

liu.v: langfcsp (jurisprudonsi tf.A. tting.;-;! 11-9-1975 No.983 K/ 

sip/1973);

Monimb :.ng, bahwa bord::BarkaT! p-jrtimb.-ngnn torcobut

• ii t: ,  uak.-: oksopsi Tcrgugnt h:*ru:3 ditoX ;k;
1..J>airil.,’M  rPĴ ijlv/.HA : • ,

liutiir.ib.-ng,- bakwlu /aakjud dan tujuan ;;ug.:t»n Penggugat
cob v*.iur.|ikari di«!tai;;

i'ci-.imbr.ng, buhwa Tergugat wony: n^kul kebenaran surat V \k
! : : L ;/ ii.•; dil.nnda tangani oloh nlr.t. P.-k r:i -.s«ot, iH‘., Penggugat

d ::-.:!:;:i.'->ny."j sedanfikan all:;. Pak Slafrct povnah nuisasa hidupnya

ôrî at-.-.kan rui.i.ah tcrsobut nkan diberikan !..• :■ ..da kodua anaknya

ya'itu fi.VLHjT dr:.n YAVU' IDA;
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Bt.hv/u T o rg u g a t  jug :* jv.onc;-.vt..5l;.:Vi a t  X  :>.-notapan P e n ^ d i l a n  

K o . i i r i  3ui;n  t i d a k  s r .h , • k a re n a  k e c u y . l i  P o n ^ 'ju ^ a t m ac ih  ada  2 b r a n g ’

; .nak , P a k  S la m e t  yan g  n-cnjacli '.h lii- .w ri:;;, y .- .itu  k edu a  a n ?k  t e r -

D.'li'.y;).• T c r c u ^ a t  n c n y a n g k a l dan ic a n o la k  - l.- l i l  y ;.ng  d ik o -  

i:.-. .!:;;n o lo h  P o n "g u g a t ;

Bali':/.-. i-uaah c c n g k o ta  bul-:-an ,':;o n o - ^ in i :..n ta r^  a lia .

P.--..k P l a n e t '  dan K u s id ju h ,  t e t a p i  h a r tc . bond-', ^ o n o T g in i a n t a r a  

.•■1;::. S la r c e t  dan  T c rg u g a t ;

•Q.Uiv;:-. n lw . S la m c t  scb e lu ir i tV.bun 1976 t o la h  p'crr.ab. w en gh i-  

'..'.■.hkan 'seb u a lv  ru.-iah kepadu  Por.i;£ugi.'.t d i  lCc-i:tb..-.;\g K u n in g  Kulor\ 1/51 

^ V - S u r a b a y a > dongan  u k u ra n  tau ah  dan  rucua.U lu a s  d a ri'O i.d u  yan g

c\‘^ A s e n g k e  t-.-vkan sekb.ra.ng i n i ,  . t e t a p i  k t r u d ia n  scc-.-ra diatn2 o le h  

' ;.c ii j  u a l

. Kenim o-an';, buhv/a u ta s  c a n g k a ia n  i r . i  P a n g g u g a t t e lr .h  as-

n g a ju k a .11 b u tc t i P-9  yan g  d ib u a t  s e n d i r i  ol<*h a lia . P:\k S l a a e t  b e r-  

' ii:k; Pong^uga.t dongan d ia a k .s ik a ii o lo i i  K o tu a  i-;yl S u r t i y a n i

dart , ' j u t j ip t o  y.'.ng man a i:!3sir.g2 juidah ^at-buba'ik..;! ta n d a  tan ga .n nya , 

roti:: tfociang b a n a r  Pe n g g u g a t a d :, la h  . v.:-\: Ui,'.:riya/‘cu n g g a l d a r i  

.•.li:.. S I ;  n o t  \d.-\n fd u s id ja h ;

P.::hv/a rumah to r a o h u t  a ?a .l b a l i  cl-.-:: ..Xu . 5 .la::;et d.-r. Mu- 

a i d j a h ,  X::l*u ko,vatdian diL>;-gur. atau: b ia y a  an .;1 : i / i a t o r i  a la n .  S la -  

ra.-t t. o it  i>u.t, . y ‘i t u  ' or-.n.; t.ua kanc": ung 1 ■ :/i.: -;a:; . t ; .

U.-.hy.'a au ra .t P o iv r t : pan P e it g a d i l :  :t Hog-iia K o d i r i  sudah
-r

c iu a ’p s.-.-.hj b a n a r  a t  a s  porrr.clsorvaan Poc^;:'.;u;.; ; t  sab .g a i P-Dwohon pada 

t  aaaaO . H o i 19^3 dan d i jm tu s  jv. da u rvv'ja.u 10 J u n i  1953 , b u k t i

B-.-.hv:. ueuua . d a f i i l  y an g  iiiko t;i-k  -kan c<loh Pc-n/^ujra.t d in e r -  

"t-udah coh-.'.rut:nya dap a t  d ite r i f . i :- ,  b c rd ^ c a rk a n  biil<-

ti- b u i'.- t i d :a i ,2 or-'.mg e^-.kei dib;.-;vah su:n:;.a:i; '

; B..(hv/a• ruw ali ijo n g k o ta  ad;:.l;:U  h; r t a  ;:;ono-C‘i n i  a ln .  f J la -

i.iot dan .P u y i 'd ja h , rac-nanfj; d ibonariv ;\n  o l ;..-li c :-ks i t o r s e b u t  d i-

rc-:r. .yan^; di'u.r.vah su.Mpali. d a r i  Pon;';v;u^a.t, i- n  ;■ a u a l  u s u l ru n  ah
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w
•'dari ;rr;:.u\h dachik yan g  d i b e l i  p id 'a  tah im  clr»n d ib an g u n /c- ip e r-

b .- . ik ip  (1.■. ta h u n  1957 oli.*h -kodua m iai.ii i r j t o r i  ; S la a o t  M udi- 

u ja h ;  '

..R a h vv:\ ulm» .S la c ic t  c e b e lu u  t:-uun 1976 p c rn a h  n e n g h ib a lik a n  

rui.il'.'.i . l a i n '  k.'/padn an  ak ny :-/Pon g ;; u g '>t  y  -.itu d.i. J-.\ n<; K u n in v  K u lo n  

.1 /5 1 , t •:}K n y t :..•• cl icr.ngl< rd o le h  P e n ; - d - n  n c j.an g  t id a k  b o n a r ;

S o l.v . in  dr.rlp.--.da. i t u  te rn y .- ta  iiicr.i■ni; b o n a r P cn g g u g a t c:,-

• ' r:;vnbu'tuhh;;n ru n a h  -donglcc-ts. to r r ;o b u t ,  karon:-. k ca d a a n n ya  t id a k

• /• c 'ua ::ii'Po riggugat-  ixdalah  tu k an g  la :;; dan h a ru s  ’nom biaya.i se-

. -colah., 'bo be ra p  a. o ra n g  «uiak2nyo., k i r a n y a  dr, p a t  d ip o r t i in b a n g k a n  le -

b ih  l a n j i i t '  ..bagaim an* su p x ya  T e rg u g a t  t.iau ::.ec;w?. r e l a  m en ycrah k an  

r v-iHoEx* \< )/ ^ ^ x - v y X 'i ih b a l . i  I'uni.xJi c e n g k e tu  pada P e n g g u g a t;
us/C/£p\\ VS*■ i \ \» K cn irn kan g , bahvra d engan  apa y a n g  te l;\ h  d i j s lx s k a n  d i-

1V ■' ̂ / * i* \  ' p e r  t irubangan  d ia t u s  o le h  p e iu b u k tia n  yan g  cukup d in  je la- s

. d a r i  p ih.ok P e n g g u g a t ,  ma!w o le h  k a rcn a n .ya  pokok p e r k a r a ,  s e b a g a i 

y:\ng-/tolah d iv .ju k a n  o le h  p ih a k  T e rg u g a t  ' . o a l a l u i i  kuasanyy, u n tu k  

s c la n ju t n y a  t i d r k  h a ru s  dun t i d a k  sev/a.j;-.r:or u n tu k  d in c r t im b a n g -

::an  1 a g i ; •

M en iw bang , bahv/.?. p ih a k  Pong ;;:a j .t h d.-.pat n cw 'o u k ti-

kan  ,-;kan kob- inaran  d a r i  g u g a tn rm y a , s id a n g  I * i-Lt;y ic in c-n  dan b er-  

••;>cn'd;'.p.it, h a llo a  g u g n tan  t e r s e b u t  d a r i  iVn;-;'.;u;;at p a tu t  dan h a ru s  

. .i ik a b u lk a n ;

[••.'cniubang, bah v/a p ih a k  T .jrg u g u t yan g  -a i le a l  ahkan , ru crr.be - 

’••:'uk,-;:n ^ ih a k iiy a  nenanggung somua b ia y a  park- r - i n i ;

i a ^ a in g a t  akar. p a c a l2  d-.:ri i 'o r .  tu i'a n  l ’or-Und ;ing2-an  

yan ;: .b.orb ’in g k u ta n ;

M • K K G A D I L I :
■OAl.-lii .•SKSLT,3 I

- la in o la k  • u kaop tfi T e rg u g a t ;  

j . v L . iK  P C K O K  :

*
- H onga 'ou lkan  g u g a ta n  Po r.ggu ga t u n tu k  •■avlui.'uhny.::;

- iu..‘n y ..tak ;;n  flak, dan b e rh a rg a  s i t ; . i  ja / a ih a ii a t a c  rui::a!i d i  Koi:ibung 

Kup.li'.;'; K id  on 1/53 "S iuM b ^ ya , borc'.-.:avri:vi'i ra.uv.t i ic te tn p a n  Ponga- 

d i l  ,^ o g o r i S u ra b a y ;. t:\ngg.nl 7 O k to 'uo r 19 ‘>3;
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-  M*r.3hukU!?. T e r s u g u t  dan. k cp ad st  s i .- .p a  y :m £  ;.:cndnp:;.tkan. h a k -

d".rip.-.dc:Aya u n t u k  ::;cn£oco.n£k:-.n i'ii.Mc.h u '. : r i : :u t  tr.nr.hnya t c r l e t s . k  

d i  [Cc-i.ib.'.n.1: K uninr; K u lo n  G & .I  . O u r \ : v . y . ^ . n o  k e f s u d in n

v . y c v  :h:; -.‘.n s e c u r u  b v-.ik -  b>.ik k^w;-d:; P.vrt.r.; Jc ; • 

i-U-: ;;iu!:u:.; T c r f ; u £ a t  r.iouibnyar be:-.y.-.r pcrk.'.'.rj-. ."o b e s r .r  f t p . $ 1 , 1 0 0 , - ;

Durtikianlah diputuskan I'.’d.i h.-.ri ini Scnin tansgal 

30 J;-.nu-\ri 190^, dan pada hari itu j u ^ 1. putucun tersebut diucap- 

;'.:i.t:iui«v. sidan^ terbuka untuk. u:au!;; ololi ’!•:••-r.d; N^.MURSYAD S.H., 

H i F--n£ '.dil:-.n Ne^ori 3 u v ; i b ; . y i \ ,  don̂ ;:-.n ilid--‘.r.tpin&l oleh:
A  HI FI '::lh l i e . HK . , Panitora j i . oleh Penggugat

prib:.ci dan kuzsa Tergus,

a k i n ,

M o to r , i i --------------------Hp. V ° , -r> s .'. 1 • .; . 0̂ i.i . ' . i ' + l j l . -------------- R p . 1 . 0 0 0 , -
• n ---------------- Kp. 5 0 . 0 0 0 , -

'<0.000. -
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