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KATA PENGANTAR

Dengan perasaan bahagia dan terima kasih yang men- 
dalam saya mengenangkan jasa dan ajaran-ajaran yang telah 
saya peroleh dari para Guru Besar dan Dosen pada Fakultas 
Hukum Universita3 Airlangga. Perasaan berhutang budi teru
tama kepada Bapak Wisnu Susanto, S.H. dan Ibu R.S. Huta - 
barat, S.H., yang telah memberi bimbingan dan pengertian- 
pengertian dengan penuh kebijaksanaan, sehingga saya ber- 
hasil menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam skripsi ini saya membahas mengenai hal-hal 
yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perka - 
winan No. 1 tahun 1974 terutama pada masyarakat adat yang 
parental yang terdapat di Jawa Timur.

Semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan pemikiran 
bagi rekan-rekan mahasiswa yang tengah mempelajari hukum 
adat, sedangkan diluar lapangan pendidikan dapat diperguna- 
kan sebagai pegangan bagi anggota-anggota masyarakat yang 
berkepentingan.

Tentuttya skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna, 
apalagi sifat hukum adat itu selalu berkembang mengikuti 
perkembangan zaman.

Surabaya, tanggal 18 Juli 1981 
Penulis
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P E N D A H U 1 U A N
BAB I

1. Permasalahan
Menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 

tahun 1974 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan har
ta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepan- 
jang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 35 Undang- 
Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa apa
bila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di - 
atur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum- 
nya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hu- 
kum-hukum lainnya (pasal 37).

Di dalam skripsi ini saya tidak memakai istilah 
khusus harta bersama, tetapi memakai istilah harta ke
kayaan kawin, di mana pengertiannya lebih luas disamping 
itu akan saya uraikan cara pembagian harta kekayaan ka
win menurut hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat 
yang parental di Jawa-Timur.

Sebelum melangkah lebih jauh perlu diketahui apa-* 
kah yang disebut hukum adat itu.

Sudah menjadi kodrat Tuhan bahwa semenjak lahir
1.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUKUM ADAT MENGENAI HARTA KEKAYAAN KAWIN 
YANG BERLAKU DI JAWA TIMUR

HASTUTI HR.



roanusia mempunyai naluri untuk hidup bermasyarakat. De
ngan adanya naluri tersebut timbullah pikiran dan kehen- 
dak untuk bergaul satu sama lain. Akibat dari pergaulan 
dalam hidup bermasyarakat tadi timbullah perbuatan-per- 
buatan yang apabila dianggap baik oleh masyarakat akan 
menjadi suatu kebiasaan dan karena sudah merupakan suatu 
kebiasaan maka perbuatan-perbuatan tersebut akan selalu 
diulang-ulang oleh masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa 
perbuatan-perbuatan tersebut sangat disukai dan apabila 
terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadapnya akan 
mengakibatkan sipelanggar mendapat celaan dari masyara
kat. Lama kelamaan perbuatan-perbuatana dan kebiasaan-ke- 
biasaan dalam masyarakat yang selalu diulang-ulang dan 
berlaku terus-menerus disamping ada anggapan masyarakat 
bahwa kebiasaan itu patut dilakukan, akhirnya mempunyai 
sifat mengikat dan menjadi suatu hukum. Hukum adat ini 
sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. 
Apabila adat istiadat tersebut dilanggar maka yang me- 
langgar akan terkena sanksi-sanksi.

Menurut Wisnu Susanto, hukum adat tidak menge
nai istilah sanbsi, yang dikenal apabila terjadi pe- 
langgaran terhadap hukum adat akan mendapat reaksi adat. 
Reaksi adat itu dapat berupa teguran, peringatan-per4 
ingatan, melakukan sesuatu upacara keagamaan, denda, 
kerja badan untuk kepentingan desa/masyarakat sampai

2
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kepada hukuman-hukuman lain yang jauh lebih berat, misal- 
nya hukuman dibuang dari masyarakat hukum setempat. Reak- 
si-reaksi adat tersebut dalam perkembangan hukum dipenga- 
ruhi oleh kebijakan hukum negara baik dari Kitab Undang - 
Undang Hukum Pidana maupun larangan-larangan reaksi adat 
yang berXebih-lebihan'!'

Mengenai pendapat dan pandangan para sarjana ten- 
tang arti dari hukum adat, antara lain Ter Haar dalam pi- 
dato Dies Natalis-Rechtshogeschool di Batavia, tahun 1937 
dengan judul "Het Adatrecht van Nederlandsh Indie in 
wetenschap, Praktijk en onderwijs", mengatakan antara 
lain :

Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting 
yang terdiri dari peraturan desa dan surat perintah 
raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan, 
yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang pe- 
nuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterap-

7

kan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan 
peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan meng- 
ikat sama sekali, Dengan demikian dapatlah dikata- 
kan, bahwa Hukum Adat yang berlaku, hanyalah dike
tahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para 
funksionaris Hukum dalam masyarakat itu, kepala-ke- 
pala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, walitanah, pe
ll abat-pejabat agama dan pejabat-pejabat desa, seba
gaimana hal itu diputuskan, di dalam dan diluar

^Wisnu Susanto, Kuliah Hukum Adat III, Fakultas 
^ukum Universitas Airlangga, tanggal 29-10-1980,
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4
s^engketa resmi, putusan-putusan mana langsung ter- 
gantung dari pada ikatan-ikatan strukturil dan nilai 
nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama 
lain dan keterangan timbal balikt

Supomo menulis antara lain :
Dalam Tatahukum baru Indonesia, baik kiranya guna 
menghindarkan kebingungan pengertian, istilah ''hu
kum adat1’ ini dipakai sebagai sinonim (Synoniem) 
dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan 
legislatif (Unstatutary law), hukum yang hidup se
bagai konvensi di badan-badan negara (Parlemen, De- 
wan Propinsi, dan Sebagainya), hukum yang hidup se
bagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di da
lam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di de- 
sa-desa (Customary law), semua inilah merupakan 
nadatH atau hukum yang tak tertulis yang disebut 
oleh pasal 32 Undang Undang Dasar Sementara tahun 
1950?

M.M. Djojodiguno ( Kedudukan dan peranan hukum 
adat dalam pembinaan hukum nasional ), mengatakan bahwa : 

Hukum adat itu hidup, ’’that adat law is living law".

A

Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat ( suatu pe- 
ngantar ), Pradnya Paramita, Jakarta, 197£>, h. 16 dikutip 
dari Ter Haar, nHet Adatrecht van Nederlandsch Indie in 
wetenschap, Praktijk en onderwijs1,1 pidato Dies Natalis 
Rechtshogeschool, Batavia, 1937*

■^Ibid., h. 18, dikutip dari Supomo, Beberapa cata- 
tan menp.enai kedudukan hukum adat, 1951.
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Maka hukum adat dalam essencenya patut pula berla- 
lu dalam lingkungan kita orang Indonesia asli, yang 
sedang mengalarai modernisasi, yang mungkin sekali 
menghendakkan perubahan-perubahan yang serba cepat 
serta di dalamnya mungkin pula timbul persoalan-per- 
soalan baru yang beraneka ragam sifatnya* Hukum adat 
akan mampu melayani segala perkembangan dan perubah- 
an-perubahan yang mungkin serba cepat ituf

Setolah membaca pendapat-pendapat para sarjana 
tersebut di atas sudah. jelaslah apa yang disebut hukum 
adat itu dah pendapat-pendapat para sarjana tersebut ti
dak ada perbedaaan yang prinsipiil mengenai arti dari hu
kum adat,

Sudah saya kemukakan di atas bahwa safca akan me- 
ngemukakan cara pembagian harta kekayaan kawin menurut 
hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat yang bersi- 
fat parental yang terdapat di Jawa Timur.

Dari uraian-uraian seperti tersebut di atas arti 
dari hukum adat kiranya sudah difahami, maka sekarang 
saya akan menguraikan apa yang disebut masyarakat adat 
yan£ peren&al itu,

Di Indonesia ada tiga bentuk masyarakat adat,
yaitu ;
a, masyarakat adat yang patrilinial;

5

^M.M. Djojodiguno I, !,Kedudukan dan peranan hukum 
adatM, Seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional, 
Bni:;, cet. I, Binacipta, kandung, 197£>, h. 41^
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b. masyarakat adat yang matrilinial;
c. masyarakat adat yang parental atau bilateral.

Masyarakat adat yang patrilinial yaitu suatu ma
syarakat yang mempunyai suatu sistem keturunan menurut 
garis bapak dimana setiap orang selalu menghubungkan 
dirinya hanya melalui garis laki-laki. Dalam sistem ke
turunan berhukum bapa ini maka golongan sanak saudara 
dari ayah mempunyai kedudukan yang penting bagi anak.
Sistem perkawinan dalam masyarakat adat ini mempunyai 
sistem perkawinan dengan membayar uang jujur dari pihak 
pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur 
tersebut oleh pihak mempelai wanita, berarti setelah per
kawinan berlangsung mempelai wanita masuk menjadi anggpta 
dari kerabat atau clan suaminya selama ia masih terikat 
dalam perkawinan sampai ia meninggal dunia. Masyarakat 
adat ypng bersifat patrilinial ini terdapat di Batak, Nias, 
Lampun^, Bali, Sumba, dan Timor.

Masyarakat adat yang matrilinial adalah masyara
kat yang mempunyai turunan yang ditarik menurut garis ibu 
artinya setiap orang hanya menghubungkan dirinya kepada 
wan^sa dari ibunya. Dalam sistem keturunan menurut garis 
ibu ini maka golongan dari ibu mempunyai kedudukan yang 
penting bagi anak. Sistem perkawinannya disebut perkawin
an semendo, di mana dalam perkawinan ini tidak ada pemba
yaran uang jujur kepada pihak mempelai wanita. Setelah
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'perkawinan pihak pria tidak melepaskan hak dan keduduk- 
annya bagi pewarisan untuk kerabatnya sendiri. Ayah tidak 
dapat mewariskan hartanya kepada anaknya sendiri tetapi 
dapat mewariskan kepada kemenakan-kemenakannya yaitu 
anak adik perempuannya, Tetapi karena kemajuan zaman, ayah 
sudah mulai menghibahkan harta-hartanya kepada anak-anak
nya sendiri sewaktu ia masih hidup. Bagaimanapun keduduk
an anak adalah lebih penting dari orang lain. Hal ini se
suai dengan hukum adat yang bersifat elastis, plastis, 
dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Masyarakat 
adat demikian ini terdapat di Minangkabau.

Masyarakat adat yang parental atau bilateral, ada
lah masyarakat di mana perhubungan antara anak dengan 
keluarga ibu adalah sama dengan hubungan anak dengan ke
luarga ayah. Kedudukan keluarga ibu dan keluarga ayah ada
lah sama, demikian juga kedudukan suami dan isteri adalah 
sama baik terhadap pemeliharaan anak-anak maupun penguasa- 
an terhadap barang gono-gini. Masyarakat adat ini terdapat 
di Jawa dai. Madura.

Apabila masih terdapat sistem kemasyarakatan yang 
lain, biasanya hanya merupakan variasi dari ketiga bentuk 
dasar tersebut di atas.

Kembali kepada penjelasan pasal 35 Undang-Undang 
Perkawinan Ko. 1 tahun 1974, yang berbunyi : "bahwa apa- 

- bila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur
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menurut hukumnya masing-masing". Selanjutnya penjelaaan 
pasal 37 menyebutkan : "bahwa yang dimaksud menurut hukum
nya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum- 
hukum lainnya".

/« "Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana cara 
pembagian harta kekayaan kawin tersebut, ol-fch karena da
lam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974- tersebut 
tidak dinysttakan dengan tegas berapa pembagian atau berapa 
porsi yang harus diterima oleh suami/isteri yang perkawin- 
annya putus karena perceraian, khususnya dalam masyarakat 
adat di Jawa Timur yang menganut sistem kekerabatan paren
tal. Mengenai hal ini akan saya uraikan semuanya dalam bab 
III.

2. Pen.jelasan judul
Harta kekayaan kawin adalah semua harta yang dikuasai 

baik oleh pihak suami maupun pihak isteri selama mereka 
masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Harta kekayaan 
kcwin ini menjadi dasar materiil bagi fte^uarga tersebut. 
Berhubung dengan itu maka harta benda dari orang tua yaitu 
harta ibu dan ayah, akan jatuh ke tangan anaknya, tanpa di 
lihat dari mana asalnya, apakah barang itu milik ayahnya 
atau milik ibunya, namun semuanya akan jatuh ke tangan anak- 
anaknya sebagai generasi penerus keluarga tersebut.

Adapun barang-barang yang termssuk harta kekayaan

8
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kawin itu, adalah. :
1. harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum diadakan 

perkawinan antara suami dan isteri. Barang-barang ter- 
sebut dinamakan barang asal;

2. hadiah pada waktu perkawinan;
3. harta warisan yang diperoleh suami/isteri selama dalara 

ikatan perkawinan;
4. harta yang diperoleh suami atau isteri selama dalam 

perkawinan yang disebut barang gono-gini.
Mengfenai pengertian dan keterangan yang lengkap 

akan saya uraikan dalam bab II.

3. Alasan pemilihan judul
Saya sangat terkesan dan terterik sekali akan mata 

kuliah hukum adat yang telah diberikan difakultas hukum 
universit?s Airlangga. Dengan mempelajari hukum adat/ 
pengetahuan hukum adat ditanah air kita ini, kita menge- 
tahui ke aneka ragaman adat budaya dan adat istiadat bang- 
sa Indonesia, yang tersebar di persada bumi Indonesia 
dari Sabang hingga herauke. Biarpun terdiri dari masya- 
rakat adat yang berbeda-beda tetap merupakan suatu kesatu- 
an yaitu Bhineka Tunggal Ika dalam negara Republik Indo
nesia yang berdasarkan Pancasila* Adapun mengenai keaneka- 
ragaman adat budaya bangsa Indonesia ini tertuang dalam 
hukum positip kita yaitu dalamiUndang-Undang Perkawinan
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-No. 1 tahun 1974 yang tersebut dalam pasal 37 Penjelasan 
tindang-Undang Perkawinan fto. 1 tahun 1974, yang berbunyi 
: ’’Yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum 
agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya11.

Dengan adanya penjelasan pasal 37 Undang-Undang 
Perkawinan No, 1 tahun 1974 tersebut kita tidak boleh me- 
remehkan dan meninggalkan hukum adat, karena kenyataannya 
masyarakat adat dl Indonesia masih tetap mempertahankan 
adat budaya dan hukum adatnya masing-masing. Masyarakat 
adat di Indonesia masih enggan untuk meninggalkan hukum 
adatnya masing-masing. 01eh karena itulah salah satu se- 
babnya mengapa pemerintah belum secara tegas mengatur 
cara pembagian harta kekayaan kawin apabila perkawinan 
putus karena perceraian, kecuali seperti tang disebutkan 
dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 
1974 pasal 37 itu saja,

Sesuai dengan alasan saya di atas maka saya memi- 
lih judul hukum adat mengenai harta kekayaan kawin yang 
berlaku di Jawa Timur khususnya yang akan menguraikan 
cara pembagian harta kekayaan kawin, apabila perkawinan 
putus menurut hukum adat.

4. iu.juan penulisan
Tujuan penulisan skripsi dengan judu} hukum adat 

mengenai harta kekayaan kawin yan^ berlaku di Jawa Timur 
tersebut di atas adala^ untuk mencoba menguraikan mengenai

1 0
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----  Y l I LIK
PE^P STAKAAN I

-UNTVFRSITAS Al&LANGGA*' 1
s J A f. A. V A j 1L

barang-barang apa saja yang termasuk harta kekayaan kawin 
dan bagaimana cara pembagiannya menurut hukum adat apa - 
bila perkawinan putus. Selain itu juga akan menguraikan 
cara pembagian harta kekayaan kawin apabila :
a. suami/ieteri meninggal dunia tanpa anak;
b. suami/i$teri meninggal dunia mempunyai anak kandung;
c. suami/iateri meninggal dunia mempunyai anak kandung;
d. suami/isteri meninggal dunia tidak mempunyai anak kan

dung tet&pi mempunyai anak angkat;
e. suami isteri meninggal dunia tanpa mempunyai anak kan

dung tetstpi mempunyai anak tiri;
f. suami kawin lebih dari seorang.
Semua ini akan diuraikan lebih jelas dalam bab II dan bab 
III.

fti samping itu juga bertujuan agar skripsi ini 
daftat dibaca dan dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa 
yang tertarik akan bidang studi hukum adat dalam rangka 
penyusunan sktipsinya untuk memenuhi persyaratan mempe- 
roleh gelar kesarjanaannya.

5. netodologi
a. Sumber data.

Untuk penyusunan skripsi ini saya memperoleh data- 
data dari :
(1). bahan kuliah hukuin adat III pada iakultas Hukum Uni-
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versitas Airlangga;
(2)* buku kepustakaan.

Di samping bahan-bahan dari perkuliahan yang telah 
saya peroleh dari dosen-dosen Hukum Adat III, saya juga 
mengambil bahan-bahan dari buku-buku ilmiah tentang hu - 
kum adat karangan-karangan para sarjana yang cukup terkenal 
dalam bidang hukum adat. Buku-buku ilmiah tentang hukum 
adat tersebut saya peroleh dari ruang referensi perpusta- 
kaan non exacta Universitas Airlangga dan juga saya peroleh 
dari perpustakaan yang terdapat di kantor Pengadilan Negeri 
Bangil.
(3). Yurisprudensi.

Peranan yurisprudensi tidak kalah pentingnya sebagai 
salah satu sumber data untuk bahan pembahasan materi dari 
skripsi ini. Yurisprudensi adalah sumber hukum secara lang- 
sung. Yuriprudensi adalah merupakan keputusan -keputusan 
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yurispru
densi merupakan pedoman bagi hakim-hakim untuk memutus per- 
kara yang sama, walaupun tidak mengikat apabila hakim hendak 
memberi keputusan dalam perkara yang sama.

Putusan-putusan mengenai hukum adat khususnya me
ngenai harta kekayaan kawin yang berhubungan dfingan materi 
dari skripsi ini akan saya cantumkan dalam bab III. Yuri
sprudensi tersebut saya cantumkan dengan maksud untuk me- 
nunjukkan bahwa apa yang akan saya uraikan nanti sudah men- 
*

jadi hukum yang sudah berlaku, oleh karena itu perlu pula

1?
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untuk diketahui oleh masyarakat.
(4). Wawancara.

V/awancara perlu dimasukkan sebagai salah satu 
sumber data, V/awancara ini saya lakukan dikantor Pe
ngadilan Negeri Bangil, terhadap dua hakim senior seba- 
gai golongan praktisi. Hakim senior tersebut adalah Ba- 
pak R.P. Azis Mangkoeadiningrat, S.H. selain sebagai ha
kim juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Bangil dan juga seorang lagi adalah Ny. Sumiati Prawi - 
to, S.H.

Saya menganggap penting sekali mengadakan wawan
cara ini sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat 1 Undang-Un- 
dang Pokok Kehakiman No. 14 tahun 1970 yang berbunyi :

Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan- 
alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memu- 
at pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan 
yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis 
yang di;jadikan dasar untuk mengadili, Sumber hukum 
adat.

Menurut pasal 5 1PHN sekarang BPHN ada suatu ke-
tentuan yang berbunyi sebagai berikut :

Hakim membimbing perkembangan hukum tidak tertulis 
melalui yurisprudensi kearah keseragaraan hukum (ho- 
moginitas) yang seluas-luasnya, dan dalam bidang 
hukum kekeluargaan kearah sistem parental.

131

'Djadi Widoojo, "Kedudukan janda dalam hukum nasi- 
onaln, Kajalah Pengayoman, No. 4, th.II, Koordinasi Humas 
Departemen Kehakiman, Jakarta, 1977 > h. 6.

5
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v r ^ ' T A S  AIKXANGGA'*  ^
1 .* •* . > » i M  V A Yatig akan saya_ajukan_s&bag-a-i- topik dari wawan-

cara ini ialali sebeiapa jauh praktek pengadilan terhadap 
pengetrapan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat 
adat yang bersifat parental yanfe tidak terdapat atau yang 
di atur dalam undang-undang, Hal ini sesuai dengan bunyi 
pasal 14- ayat 1 Undang-Undang Pokok Kehakiman No* 14 ta- 
hun 1970 yang berbunyi : nPengadilan tidak boleh menolak 
untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diaju- 
kan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, me- 
lainkan wajib memeriksa dan mengadili".

Hakim dalam hal ini diminta untuk menemukan hukum 
/mengadakan penggalian hukum baru apabila ada perkara yang 
diajukan tidak di atur oleh undang-undang, oleh karena 
merupakan hukum yang tidak tertulis. Di sini hakim biaa 
menemukan hukum atau istilah lain "rechtsvinding11.

Hasil wawancara tersebut akan saya uraikan lebih 
lanjut dalam bab III dan IV.
b. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Cara pengumpulan dan pengolahan data menurut Wi - 
narno Surakhinad ada dua, yaitu dengan me tod e penyelidikan 
kepustakaan dan metode penyelidikan lapangan diluar per- 
pustakaan, yang masing-masin^ disebut "library-research" 
dan "field-research".

library-reseaxch yaitu : "sebuah tehnik pengumpul
an data-data melalui perpustakaan1*, sedangkan field -
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15.
research : "yaitu diluar perpustakaan, misalnya ditengah- 
tangah masyarakat atau di dalam ruang laboratorium, dan 
lain-lain"^.

Dalam hal ini saya memakai cara pengurapulan dan° 
pengolahan data ini dengan menggabungkan dua cara tadi, 
yaitu dengan library-research, saya mengambil data-data 
dari buku kepustakaan dan dari yurisprudensi. Sedangkan 
dengan field-research saya telah mengadakan wawancara 
dengan kaum praktisi yaitu dengan dua hakim senior dari 
Pengadilan Negeri Bangil. Bari hasil penggabungan dua me- 
tode tadi k,emudian saya tarik kesimpulan.

cWinirno Surakhmad, "paper, skripsi, thesis, diser- 
tasi. buku pegangan cara merencanakan, cara menulis. cara 
menilai1.1 TarsitoV Bandung, 19781 h. 61.
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PENGERT1AN HARTA KEKAYAAN KAWIN
BAB II

Menurut Undang-Undang Perkawinan No* 1 tahun 1974 
pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta bersama*

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan is
teri dan harta benda yang diperoleh masing-ma- 
sing sebagai hadiah atau warisan, adalah diba- 
wah penguasaan masing-masing sepan^ang para 
pihak tidak menentukan lain,

Menurut hukum adat harta kekayaan kawin adalah 
semua harta yang dikuasai oleh suami isteri selama masih 
terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta yang dipero
leh sebelum perkawinan maupun barang yang diperoleh se- 
sudah perkawinan*

Harta kekayaan kawin tersebut merupakan modal 
kekayaan bagi kelangsungan hidup keluarga dan juga dise- 
diakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturun- 
an dari keluarga tersebut.

Surojo Wignyodipuro menyatakan bahwa keturunan 
dapat bersifat :

a. lurus, apabila orang yang satu itu merupakan 
langsung keturunan yang lain, misalnya antara 
bapak dan anak, antara kakak, bapak dan anak* 
Disebut lurus kebawah ( garis bawah dari penulis ) 
kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke 
anak*

16
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Disebut lurus ke atas ( garis bawah dari penulis ) 
kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke 
kakek.

b. Menyimpang atau bercabang ( garis bawah dari pe
nulis ) apabila antara kedua orang atau lebih 
itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misal- 
nya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau7se kakek-nenek dan lain sebagainya.
Adapun harta kekayaan kawin itu terdiri dari :

1. Harta yang dibawa masing-masing suami atau isteri se-
belum djadakan perkawinan yanp disebut barang asal
atau harta bawaan di Jawa Timur disebut : gawan

Menurut M.M. Djojodiguno barang gawan disebut juga
barang gana, yaitu :

barang yang merupakan milik masing-masing, ialah 
barang pembawaan masing-masing dan barang yang se- 
lama perjodohan diperoleh masing-masing selaku ba
rang warisan, yaitu barang peninggalan dan barang 
pemberian orang tua?

Barang asal terdiri dari :
a. harta warisan yang diLperoleh masing-masing suami 

atau isteri 3§b6lUmLdiadkkain.p.erkawiiian. Harta ini 
dapat berUpa barang bergerak maupun barang yang ti
dak bergerak yang diperoleh sebagai warisan orang

Surojo Wignyodipuro, Pengantar dan azas-azas hukum 
adat, edisi ke-3, Alumni, Bandung, 1979, h* 129.

oM.M. Djojodiguno II, Asas-asas hukum adat. Gajah 
Kada, 1958, h. 75.

7
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f

tua maupun sanak keluarga, lainnya. Barang-barang 
tersebut dikuasai dan dimiliki sendiri-sendiri seca- 
ra perseorangan oleh suami atau isteri tersebut. Ba- 
rang-barang itu dapat dipergunakan untuk kelangsung
an kehidupan keluarga yaitu antara suami, isteri dan 
anag-anaknya;

b. harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau is
teri ke dalam guatu perkawinan yang berasal dari peng- 
hibahan; hibah tersebut dapat berasal dari orang tua 
masing-masing suami atau isteri atau dapat juga berasal 
dari sanak keluarga terdekat, yaitu dari saudara ayah 
atau saudara ibu masing-masing suami atau isteri ter
sebut.

Adapun hibah tersebut diberikan pada waktu orang 
tua masih hidup kepada anak-anakaya. Hibah adalah 
pemberian yang bersifat pewarisan, penyerahan barang 
nya berlaku secara konkrit dan nyata pada waktu itu 
juga. Barang-barang yang dihibahkan itu secara kon
krit diterima oleh a M i  waris dan dapat dinikmati 
biarpun orang tua sebagai pewaris masih hidup.
Terhadap hilai barang-barang yang telah dihibahkan 
itu akan diperhitungkan juga apabila dikelak kemudi- 
&n hari terjadi pembagian warisan mengenai harta ke
kayaan kawin.

Barang asal yang berasal dari penghibahan ini

18
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dikuasai dan menjadi milik sendiri secara perseorangan 
dari suami atau isteri. Barang-barang yang dihibahkan 
ini dapat berupa : tanah, rumah, kebun, dan ternak. 
Barang-barang ini dapat dicabut kembali oleh orang tua 
dari masing-masing suami atau isteri tersebut apabila 
kelakuan dan sikap sipenerima hibah sangat jelek, ya
itu menyia-nyiakan kehidupan orang tua sebagai pemberi 
hibah, maka orang tua dari masing-masing suami atau 
isteri tersebut dapat mencabut kembali barang-barang 
yang telah dihibahkan itu;

c. harta yang diperoleh masing-masing suami atau isteri 
berdasarkan hibah wasiat.

Seperti halnya pada penghibahan biasa, maka barang- 
barang yang diperoleh masing-masing suami atau isteri itu 
berasal dari orang tua masing-masing. Hibah wasiat itu 
berupa pesan at&u piweling, ketika si pewaris tersebut 
masih hidup. Hibah wasiat itu biasanya dilakukan apabila 
si pewaris sudah tua sekali atau sakit keras yang tidak 
mungkin bisa sembuh kembali. Aaapun piweling ini diucapkan 
di aiuka para ahli warid semua, yang disaksikan oleh Kepala 
Desa dan pamong desa lainnya yang diundang oleh si pewaris 
untuk menyaksikan dan menaengarkan apa yang akan diucapkan 
oleh si pewaris. Penguasaan ahli waris atas barang-barang 
yang berasal dari hibah wasiat ini setelah si pewaris me- 
ninggal dunia.

19.
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Seperti halnya dengan penghibahan biasa, apabila
t

kelak ada pembagian warisan atas harta kekayaan kawin, 
raaka baratig-barang yang telah ditentukan penerimaannya 
bagi masing-masing suami atau isteri itu akan diperhitung- 
kan. Sebab pada prinsipnya penghibahan itu tidak boleh 
merugikan para ahli waris lainnya. Hal ini untuk menja- 
min persamaan hak di antara para ahli waris.

Menurut Soeripto, hibah/hibah wasiat :

Hanya mungkin dijalankan terhadap para ahli waris 
sa;ja, oleh karena hibah/hibah wasiat itu hanyalah 
merupakan perpindahan harta benda di dalam lingkung- 
an ahli waris. Pemberian kepada bukan ahli waris ja- 
nganlah dinamakan penghibahan, tetapi hanyalah me
rupakan hadiah saja, yang nilainya tidak seberapa 
dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh sipem-
beri hadiah, sehingga tidak merugikan ahli waris - 

9nya.
Sekarang pemberian hibah wasiat sering dilakukan 

dengan bantuan seorang notaris dengan disaksikan oleh 
Kepala Desa atau pamong desa lainnya;
d. harta yang diperoleh masing-masing suami atau isteri 

sebelum dilangsungkan perkawinan yang berasal dari 
hasil cucuran keringat sendiri. Harta kekayaan ini 
dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak ber-

\

20 .

^Soeripto, Hukum adat waris di Jawa dan Madura* 
cet.III. iakultas Hukum iJniversitas foegeri Jember,
( UKEJ ), 1977, h- 135.
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gerak, yang didapat dari hasil keringatnya sendiri. 
Akibat dari perkembangan zaman dan juga karena ma- 
junya pendidikan, para wanita banyak yang bekerja, 
sehingga dapat membeli dan memiliki barang-barang 
sendiri.
Had.iah pada waktu perkawinan

Hadiah yang diberikan pada waktu dilangaungkan 
perkawinan yang ditujukan kepada raempelai berdua men- 
jadi harta bersama dari suami isteri tersebut, dise
but barang gono-gini, Hadia# perkawinan yang secara 
tegas ditujukan kepada salah seorang dari suami atau 
isteri tersebut menjadi barang asal* Hadiah tersebut 
menjadi milik salah seorang dari suami atau isteri 
dan difauasai sendiri-sendirii secara perseorangan. Pa
da kenyata&nnya mereka menyetujui bahwa hadiah per
kawinan dimasukkan sebagai barang gono-gini,
Harta wariaan yan# diperoleh masing-masing suami atau 
isteri selama dalam ikatan perkawinan

Harta warisan ini berupa barang yang bergerak 
maupun barang yang tidak bergerak yang diwariskan ke
pada masing-masing suami atau isteri dari pev/arisnya 
masing-masing, yaitu dari orang tua maupun sanak ke- 
luarga yang mempunyai hubungan terdekat dengan me - 
reka.
Harta bersama yang diperoleh suami isteri selama da-
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lam ikatan perkawinan, .juga disebut barang gono-gini 
Barang gono-gini itu berasal dari cucuran keri- 

ngat suami isteri itu sendiri, Biarpun dalam hal ini 
isteri tidak ikut bekerja, tetapi isteri berhak juga 
akan barang tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi 
Undang-Undang Pefckawinan No. 1 tahun 1974, pasal 31 
ayat 1 dan pasal 35 ayat 1.

Pasal 31 ayat 1 berbunyi : "xlak dan kedudukan is
teri adalah seirnbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup ber
sama dalam masyarakat".

Pasal^ 35 ayat 1 berbunyi : unarta benda yang di
peroleh selama perkawinan menj&di barta bersama”, 

Selaih barang yang dinasilkan dari cucuran keri- 
ngat mereka, hasil dari barang asal yang dibawa ma
sing-masing suami isteri tersebut termasuk barang go- 
no-gini juga. Hasil ini dapat dinikmati oleh keluar- 

untuk kelangsun^an hidupnya.
Barang asal dari masing-masing suami isteri ter

sebut apabila dijual dan dibelikan barang lainnya, ba
rang tersebut tetap barang asal.

Perlu saya tambahkan disini, bahwa hutang-piutang 
yang dilakukan suami isteri atas persetujuan bersama 
adalah tanggungjawab mereka dan pembayarannya dimbil- 
kan dari harang gono-gini, sedangkan apabila hutang-

22
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piutang dilakukan sendiri-sendiri tanpa persetujuan ke- 
dua belah pihak adalah tetap menjddi tanggung jawab ma
sing-masing. Pembayarannya harus diambil dari barang 
asalnya sendiri dan tidak boleh memakai barang gono-gini.
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BAB III 
t

KEMUNGKINAN-KEKUNGKINAN YANG- TERJADI 
ANl’ARA SUAMI-ISTERI TEKHADAP HARTA 

KEKAYAAN KAWIN

Menyinggung soal hubungan ,T suami-isteri11 tentu 
ada hubungannya dengan soal perkawinan pula,

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sa- 
ngat penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut hukum 
adat perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria 
dan wanita sebagai suami-isteri yang membangun dan mem- 
bentuk suatu kehidupan rumah tangga yang rukun sebagai 
mimi lan muntuna, kekal dan abadi sampai kaken-kaken dan 
ninen-ninen, ©rtinya sampai suami menjadi kaki-kaki dan 
isteri menjadi nini-nini.

Di sampinfe itu perkawihan ju^a menyangkut hubung- 
an antara kelu&rga pihak suami dengan pihak isteri. Yang 
disebut keluarga ialah orang tua suami maupum isteri, 
saud<o:a kandung maupun keluarga-keluarga dekat lainnya 
seperti paman, bibi, saudara sepupu dan sebagainya, De
ngan terjadinya perkawinan itu, diharapkan dapat diper
oleh keturunan yang dapat menjadi generasi penerus dari 
suami-isteri tersebut.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No, 1 tahun 1974, 
pasal 1 menyebutkan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
24
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^pria dan seorang^wanita sebagai suami-isteri dengan 
tujuah membentuk keluarga (rumah tangga ) yang ba - 
hagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pasal 2 menyebutkan bahwa :
suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan me
nurut hukum masing-masing agamanya dan keperecayaan- 
nya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan ha
rus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Perkawinan itu harus sah dan dicatat menurut per
aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang di- 
haruskan oleh negara berdasarkan pasal 2 Undang-Undang
No. 1 tahun 1974, juga penting sekali sehubungan dengant
soal pewarisah. Karena yang berhak mewaiis Harta perka
winan hanyalah suami-isteri dan anak-anak sah}0

Jika suatu perkawinan itu tidak memperoleh ketu- 
runan, maka suami-isteri itu dapat mengangkat anak orang 
lain atau anak saudara sendiri sebagai anak mereka. Tin- 
dakan yang leb&h drastis bilamana suami meninggal wanita 
lain untuk dijadikan isteri kedua dengan tujuan untuk 
memperoleh keturunan. Mengenai hal ini audah diatur dalam 
pasal 3 ayat2, p&sal 4 ayat 1 dan 2 (c) dan pasal 5 ayat 
1 (a) dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tshun 1974*

25

■^R.S. Hutabarat, Jukjal Hukum Adat, III,Pakultas 
Hukum Unlvereitas Airlangga, tanggal 8-9-1980.
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Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menga- 
nut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang 
bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristeri 
lebih dari seorang, adal dengan syarat-syarat seperti 
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 
tahun 1974*

Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 ta
hun 1974 berbunyi : "Pengadilan dapat memberi izin kepada 
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan11.

Pasal 4 ayat 1 berbuiiyi :
Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari 
seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 
Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permo- 
honan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggal - 
nya.

Pasal 4 ayat 2 (c) berbunyi : "Pengadilan dimak- 
sud ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada suami 
yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan11.

Pasal 5 ayat 1(a) :
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Un- 
dang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai beri- 
kut ;
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri.

^Sebelum ada Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun

26
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1974 seorang suami dapat saja dengan seenaknya mengada- 
kan ikatan perkawinan dengan wanita lain, tanpa persetu- 
juan dari isteri pertama yang tidak dapat memberi ketu- 
runan pada suami,

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 ta
hun 1974 kedudukan dah berhak seorang isteri dilindungi 
oleh Undang-Undang,

Sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini, saya 
akan menguraikan bagaimana cara pembagian harta bersama 
maupun harta kekayaan kawin apabila perkawinan putus ka
rena perceraian atau karena kematian, yang menurut ^ukum 
adat yatig berlaku dalam masyarakat khususnya di Jawa Ti
mur yang parental dan tidak ada pengaturannya secara te- 
gas, tetapi sekarang dapat kita ikuti pasal 35 dan 37 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974*
1. Jika suami/isteri meninggal dunia tanpa anak 

Ada dua macam pengertian janda, yaitu :
(1). janda cerai mati, apabila salah satu dari suami/ 

isteri meninggal dunia. Suami yang ditinggal mati 
oleh isterinya disebut duda, dan bagi seorang is
teri yang ditinggal mati suaminya disebut janda;

(2). <Janda cerai hidup, apabila suami/isteri tersebut 
menjadi janda/duda karena putusnya ikatan perka
winan karena perceraian.

27
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Kedudukan seorang .ianda cerai matl tanpa anak
Kamar ke-III (Adat Kamer) dari Raad van Justitie

Batavia untuk daerah Jawa dan hadura, memutuskan pada
tanggal 26 Mei 1939 (T.151 hal 193), bahwa ;

Janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum 
suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasil- 
an dari harta peninggalan suami; jika ternyata bah
wa harta bersama tidak mencukupi untuk biaya ke - 
langsungan hidupnya, janda berhak untuk terus hidup 
sedapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu per- 
kawihan1^.

Keputusan ini sesuai dengan pendapat Ter Haar
yang dengan tegas mengatakan bahwa :

Janda bukanlah ahli waris, karena seorang isteti di
anggap sebagai orang luar, sehingga tidak berhak me- 
wariai harta suami, Sebagai isteri ia berhak atas 
barang-barang yang diperoleh selama perkawinan da
lam arti tetap menguasai harta bersama itu untuk 
hafkahnya stndiri, dan jika nafkahnya telah terpe- 
nuhi dengan patut, maka harta bersama itu dapat di- 
bagi-bagi antara janda tersebut dan keluarga dari 
suaminya almarhum. Terhadap barang asal suami, janda 
tidak berhak mewarisi, karena isteri dianggap orang 
asing atau orang luar. Isteri hanya berhak menarik 
penghasilan dari barang asal suaminya untuk seumur 
.hidupnya, jika diperlukan sampai ia kawin lagi atau

1 nSoepomo, Bab-Bab Tentan# Hukum Adat. Universi- 
tas, 1967, h. 86*
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meninggal dunia, maka barang asal suami harus kem-
12bali kepada keluarga suami .

Oleh karena adanya anggapan bahwa ganda itu ada
lah sebagai orang luar maka sering terjadi janda itu di- 
usir dalam keadaan tidak berdaya dan mendapat perlakuan 
tidak baik dari keluarga suaminya almarhum, yang merasa 
lebih berhak atas barang asal suami maupun harta bersa
ma yang diperoleh selama perkawinannya dengan suaminya 
almarhum.

Apakah perlakuan-perlakuan terhadap janda itu la- 
yak, jika mengingat kehidupan suami-isteri itu sudah ber- 
puluh-puluh tahun lamanya dalam suasana rukun dan damai, 
tetapi karena suaminya meninggal dunia, hidup janda ke- 
mudian menjadi terlantar. Perhubungan antara kedua suami 
isteri erat sekali, bahkan sedemikian eratnya melebihi 
hubungan antara orang tua dan saudara kandungnya sendiri. 
Hubungan suami-isteri itu merupakan.suatu kesatuan atau 
suatu ikatan yang menurut istilah Jawa disebut "garwa", 
artinya isteri itu merupakan belahan jiwa suaminya, dua 
jiwa menjadi satu.

Menurut M.M. Djojodiguno, perhubungan yang sangat 
erat sekali antara suami-isteri itu terbukti dengan :

29.

X<&r Haar, Aaaa-asas dan susunan hukum adat. ter- 
jemahan Soebakti Poesponoto, Pradnya faramita, Jakarta, 
I960, h. 210.

12
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1. Bersatunya harta benda dalam perkawinan ( harta 
gini ). Barta gini sebagai hasil kerja sama anta
ra suami-isteri, meliputi harta yang diperoleh 
selama dalam perkawinan dengan hasil cucuran ke- 
ringat sendiri. Kekuasaan suami-isteri terhadap 
harta gini itu ddalah sama. Suami-isteri saling 
memberi ijin yang seorang kepada yang lain untuk 
memurbanya.

2. Kedudukan suami-isteri adalah sama nilai. Dalam 
urutan kekeluargaan tidak ada yang lebih tinggi 
dan menonjol dari seseorang, diantara suami-is
teri tersebut. Persoalan yang berhubungan dengan 
keluarga dibicarakan bersama dan atas dasar mufa- 
kat bersama. Misalnya ditentukan dilamana anak 
akan dikhitankan, apakah seorang anak akan dika- 
winkan, dengan siapa dan bagaimana cara membia - 
yainya, perlukah untuk tujuan itu menjual salah. s ' 1 ‘satu unsur barang gini atau gana, hal itu harus 
dirundingkan bersama.

3. Pemakaian nama suami oleh seorang isteri, dimana 
isteri setelah dilangsun^kan perkawinan memakai 
nama suami, seperti ny. Abdi (nama suami). Hal 
ini terpengaruh oleh Barat (Belanda)^.
Dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas, apa

kah adil seorang janda mendapat perlakuan yang tidak la- 
yak seperti terurai di atas. Akhirnya Mahkamah Agung Re- 
publik Indonesia mengambil sikap untuk mEngakhiri dualisme 
ini ( yaitu janda bukan ahli waris dan janda dianggap se- 

*ba^ai orang luar )* dengan dua putusannya yang terdapat

30

Djojodiguno II, op. cit., h. 75.
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31-
di dalam buku Hukum Adat Indonesia dalam yurisprudensi 
Mahkamah Agung, masing-masing putusan Mahkamah Agung 
tertanggal 26 Oktober I960 Reg.Ko.307 K/Sip/1960 dan 
tertanggal 8 Nopember I960, Reg. 1^0.302 K/Sip/1960.

Putusan Mahkamah. Agung tertanggal 26 Oktober
I960, Reg.iio.307 K/Sip/1960, mengenai :

persengketaan dimana baik penggugat maupun tergugat 
bertempat tinggal di Blitar, yang sifat kekeluarga- 
annya parental, dimana diputuskan bahwa barang asal 
dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidup- 
nya dan para ahli waris dari sipeninggal warisan 
dapat memperoleh warisan apabila janda kawin lagi 
atau meninggal dunia*^*

Putusan Mahkamah Agung tertanggal 8 Nopember
I960, Reg.No.302 K/Sip/1960, mengenai :

penggugat dan para tergugat bertempat tinggal dika- 
bupaten Bojonegoro, yang sifat kekeluargaannya pa
rental, dimana diputuskan bahwa hukum adat diselu- 
ruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang jan
da perempuan merupakan ahli waris terhadap barang 
asal suaminya dalam arti sekurang-kurangnya dari ba
rang asal itu tetap pada janda untuk keperluan hi -

15dupnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi .
Mahkamah Agung berpendapat bahwa sepantasnyalah

Subekti, J.Tamara, Kumpulan putusan Mahkamah 
Akuhr mengenai hukum adat, cet. II, burning Agung, Jakar
ta, 1965, h. 50.

15rt)id.. h. 75.
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tkedudukan janda mendapat perhatian sepenuhnya. Mahkamah 
Agung telah melihat kenyataan bahwa pada umumnya hubung- 
an lahir dan batin dari suami-isteri itu demikian erat- 
nya sehingga melebihi hubungan orang tua dan saudaranya. 
Kenyataan inilah yang kemudian menimbulkan rasa keadilan 
menyebabkan kedudukan seorang janda harus diperhatikan, 
dengan memberikan kedudukan yang pantas, yaitu dapat di- 
pandang sebagai ahli waris dari barang asal suami, de
ngan ketentuan sebagai berikut :

a* asal janda tidak kawin lagi atau meninggal 
dunia;

b. dapat menikmati selama hidup;
c. untuk kelangsungan hidup janda secara layak;
d. apabila kawin lagi atau meninggal dunia ba

rang asal kembali kekeluarga suami jika tidak 
mempunyai anak*

Kedua putusan Mahkamah Agung ini merupakan baro
meter bagi hakim-hakim di Pengadilan fcegeri dalam memu- 
perkara perdata adat mengenai kasus yang sama pada masya- 
rakat yang bersifat parental. Putusan-putusan Pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimuat dalam 
yurisprudensi, yaitu merupakan kumpulan putusan-putusan 
para hakim yang telah ftiseleksi-

Sampai steberapa jauh pengaruh yurisprudensi ter- 
hadap hakim dalam memuxuskan perkara yang sama kasusnya?

32
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33
Menurut pendapat Azis Mangkoeadiningrat dan Ny*

Sumiati Prawito yang pada pokoknya adalah. :
yurisprudensi baik pada waktu penjajahan Belanda
maupun sesudah kemerdekaan itu menjadi "pedoman"
bagi para hakim dalam mempertimbangkan putusannya,
karena yurisprudensi itu tidak mengikat para hakim
dalam memberikan ptitusan terhadap kasus yang sama.
Hakim dapat mengikutinya dan dapat tidak mengikuti
yurisprudensi itu, Secara praktisnya hakim lebih
condong mengikuti apa yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Agung.

Khusus mengenai kedudukan seorang janda,
hendaklah dilihat apakah janda tersebut kaya atau
miskin, sehingga dengan pertimbangan itu hakim da-

15pat mempertimbangkan putusannya .
Menurut Purwoto S. Gandasubrata yurisprudensi di

Indonesia menunjukkan bahwa :
dalam kasus yang sama terdapat persambungan/konti-
nuitas antara putusan yang satu dengan yang lain,
mereka saling mengisi dan dalam putusan berikut -
nya memperkembangkan terhadap apa yang sudah secara

16baik diputuskan sebelumnya ♦
Bagaimanakah kedudukan seorang janda terhadap 

barang gono-gini yang diperoleh dengan cucuran keringat- 
jiya bersama suaminya selama dalam ikatan perkawinan ?

15Wawancara dengan Wakil Ketua dan Hakim Pengadil
an liegeri Bangil, tanggal 4 Maret 1981.

16Purwoto S Gandasubrata, Hukum adat dalam kepu- 
tuean hakim, Seminar hukum adat dan pembinaan nasional, 
Linacipta, 1976, h. 72.
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Â da beberapa putusan Mahkamah Agung.
Dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 25 Pe-

bruaxi 1959, Reg.No.387 K/Sop/1958, dikatakan : "Menurut
hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, yang masyarakat-
nya bersifat parental, seorang janda mendapat separuh

17dari harta gono-gini"
Hukum adat ini berlaku juga di Jawa Timur yang 

maryarakatnya bersifat parental.
Sedangkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 8 

Juli 1959, Reg.No,187 K/Sip/1959, berbunyi sebagai beri- 
kut : "Selama seorang janda belum kawin lagi, fcarang-ba- 
rang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-

*1 o
kan guna menjamin penghidupannya"

Kedudukan seorang duda adalah sama dengan kedu
dukan seorang janda. Seorang duda apabila memerlukan, ka
rena keadaan phisiknya sudah tidak memungkinkan lagi un
tuk kelangeungan hidupnya, berhak mendapat naf^ah secara 
pantas dari barang gono-gini yang diperoleh bersama-sama 
dengan isterinya. Apabila barang gono-gini itu tidak 
nmncukupi untuk biaya hidupnya, seorang duda dapat mena- 
han dan menguasai barang asal isterinya. Apabila duda

34,

17‘Subekti, J.Tamara, op. clt.. h. 50.

18Ibid., h. 75.
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tersebut meninggal dunia, barang gono-gini dibagi dua 
yang separuh bagian untuk keluarga si duda, dan yang se- 
paruhnya lagi untuk keluarga almarhum isterinya. Sedang- 
kan barang asal isterinya kembali kepada keluarga iste
rinya. Menurut Suripto : nHal ini sesuai dengan prinsip

19hukum adat, barang asal kembali ke asal,f .
Akan tetapi dalam kenyataannya, seorang duda, se

lama keadaan phisiknya tidak terganggu, sebagai seorang 
lelaki yang masih dapat bekerja untuk memenuhi kebutuh- 
annya sendiri ia tidak tergantung pada barang asal is
terinya.

Jika suami/isteri meninggal dunia tanpa anak, maka 
suami/isteri yang hidupnya terlama, untuk kelangsungan 
hidupnya ia berhak menguasai barang gono-gini untuk se- 
lamanya, sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia. Apa
bila ia kawin lagi atau meninggal dunia, maka barang go
no-gini tersebut separuh bagian diserahkan kepada keluar- 

isteri.
Hal ini di samping sesuai dengan yuriprudensi 

juga sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang 
Undang Perkawinan No* 1 tahun 1974# yang berbunyi :
(l) : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan

35

■^Soeripto, op. cit.t h* 101.
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hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 
dan pergaulan hidup bersama dalam nusyarakat,

Apabila barang gono-gini tidak mencukupi untuk 
kelangsungan hidupnya secara pantas, maka suami/isteri 
yang hidup terlama, dapat menahan dan menguasai barang 
asal suami/isteri tersebut sampai kawin lagi atau me
ninggal dunia, Apabila ia kawin lagi atau meninggal du
nia, maka barang asal tersebut dikembalikan kepada ke
luarga suami/isteri tersebut, Hal ini sesuai pula dengan 
bunyi pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 ta
hun 1974, yang berbunyi sebagai berikut :

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan 
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai 
hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan ma
sing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 
lain.

Apabila suami isteri itu mengadakan suatu pErse-
tujuan bersama, tanpa paksaan, telah menentukan bahwa
barang bawaan masing-masing akan dilebur menjadi satu,
sehingga status barang bawaan suami/isteri itu menjadi

20barang gono-gini , Dengan demikian cara pembagiannya- 
pun tidak berbeda pula dengan pembagian barang gono-gini 
hasil cucuran keringat suami-isteri tersebut selama dalam

onWisnu Susanto, Kuliah Hukum Adat III, Pakultas 
nukum Universitas Airlangga, tanggal 6-8-1980.
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ikatan perkawinan, seperti telah diuaaikan di atas.

2. Jlka suami/isteri meninggal dunia mempunyal anak 
kandung

Pengertian anak kandung disini adalah anak yang 
sah, seperti yang disebut dalam pasal 42 Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu anak. yang dilahirkan 
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,

Perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang di- 
lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keper- 
cayaannya, dan yang dicatat menurut peraturan perun
dang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang 
Undang Perkawinan No* 1 tahun 1974).

Apabila perkawinan itu tidak dicatatkan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang 
diharuskan oleh hegara berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 tahun 1974 seperti tersebut di atas, 
akan raempun;ai akibat bahwa anak yang dilahirkan bukan 
anak sah. Oleh karena bukan anak sah, maka anak tersebut 
dapat mewaris harta kekayaan kawin orang tuanya, sedang- 
kan yang berhak mewaris harta kekayaan kawin orang tua 
hanyalah anak-anak sah.

Apabila dari perkawinan itu diperoleh keturunan, 
maka tercrpailah maksud dan tujuan dari perkawinan. Anak 
kandung adalah sebagai generasi pei-erus orang tua kan - 
dungnya. Seluruh harta kekayaan kawin orang tuanya tan-

37-
*
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pa terkecuali, ppabila sudah watttuny? untuk diaariskan
semuanya jatuh ketangan anak-anak kandungnya, karena
anak kandung adalah ahli waris dari orang tuanya.

Menurut hukum adat waris, peirarisan adalah :
"proses penerusan dan peralihan harta kekayaan baik ma-
teriil maupun immateriil dari generasi selanjutnya x.

Proses peralihannya dimulai sewaktu orang tua
masih hidup dan proeses ini selanjutnya berjalan terus
hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-
keluarga baru yang berdiri sendiri (mencar). Keluarga-
keluarga baru itu kelak pada waktunya ipemeruskan proses
tersebut kegenrasi berikutnya hingga seterusnya dari
generasi kegenesari selanjutnja.

Menurut Supomo dal am bukunya "-^ab-bab tentang Hu-
kum Adat” menyatakan :

Proses tersebut tidak menjadi "akkut” oleh sebab
orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya
bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting
bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mem-
pengaruhi secara radikal proses penerusan dan peng-

22harta benda tersebut 
Seperti terurai di atas proses meneruskan dan rae- 

ngoperkan harta kekayaan kawin dari suami/isteri kepada 
anak-anaknya dimulai selagi orang tuanya masih hidup,

38

Soeripto, op. cit». h. 83.21

22Supomo. op. cit., h. 73.
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•misalnya pada waktu masih hidupnya seorang ayah telah raem- 
beri sebidang sawah kepada anak lelakinya yang tertua 
yang sudah berumah tangga/mentas. Sawah tersebut merupa- 
kan dasar materiil bagi kehidupah anak tersebut dengan ke- 
luarganya. Selain memberi sebidang sawah kepada anak lela
kinya itu, ayah juga memberi sebuah rumah beserta pekaran^- 
annya yan,g sudah berkeluarga juga, kemudian setelah ayah 
meninggal dunia, tinggallah jandanya beserta anak-anaknya 
yang masih kecil, belum mentas. Harta kekayaan kawin yang 
tertinggal dikuasai oleh jandanya untuk kelangsungan hi - 
dupnya beserta anak-anaknya yang masih kecil.

Jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan 
janda dengan anak-ankk yang masih kecil, belum mentas 
maka seluruh harta kekayaan kawin dikuasai oleh janda 
untuk menjamin kelangsungan hidupnya beserta anak-anak 
nya. Kelak apabila sudah waktunya untuk diwaktunya, maka 
harta kekayaan kawin yang terdiri dari barang asal sua
mi/isteri dan barang gono-gini semuanya jatuh ketangan 
anak-anaknya sebagai generasi penerus dari orang tuanya. 
Harta yang diperoleh dari pemberian orang tua tersebut 
bagi anak-anaknya merupakan barang asal.

Apabila anak-anaknya sudah "mentas" eemua, sudah 
berumah tangga sendiri, maka harta kekayaan kawin oleh 
janda tersebut dibagi-bagikan kepada anak-anaknya semua.

39.
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Janda dapat pula menyisihkan sebagian harta kekayaan ka
win itu untuk keperluan hidupnya sendiri, misalnya ru - 
mah, sebagai tempat tinggal janda tersebut apabila ia 
tidak ingin ikut anak-anaknya* Kelak apabila ia me - 
ninggal dunia, rumah tersebut diaarisi oleh anak-anak- 
nya semua.

Pembagian harta kekayaan kawin kepada anak-anak 
tersebut harus sama nilainya untuk tiap-tiap anak, ti
dak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perem- 
puan, karena semua anak mempunyai hak yan: sama terha- 
dap harta kekayaan kawin oran^ tuanya.

Contoh dalam yurisprudensi dimana seorang janda 
dapat membagikan harta kekayaan kawin kepada anak-anak
nya, adalah putuBan Mahkamah Agung tertanggal 9 Septem
ber 1959, Reg. ho.263 K/Sip/1959, yang berbunyi :

Menurut hukum adat di Jawa Ten^ah, seorang janda
berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga (saya
memakai istilah harta kfckayaan kawin dalam penulis-
an skripsi ini) antara semua anak, asal saja setiap

23anak memperoleh bagian yang pantas .
Hukum adat ini berlaku juga di Jawa Timur yang 

bentuk masyarakat adatnya sama dengan Jawa Tengah yaitu 
bersifat parental.

"bagian yang pantas1' artinya bahwa pembagian

40.

^Subekti, J.Tamara, op. cit., h . 109.
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harta kekayaan kawin kepada anak-anaknya haruslah adil, 
pembagian itu harus berimbang, barang-barang yang dibe- 
rikan untuk anak yang satu dengan yang lainnya harus 
merapunyai nilai saiga, sehingga sebagai ahxi waris tidak- 
lah saling merugikan satu sama lain. Barang-barang yang 
dibagi-bagikan itu, tidaklah harus sama {}eMs dan bentuk- 
nya, asalkan para ahli waris itu sudah puas dengan pern© 
bagian harta kekayaan kawin tersebut, itu sudah dianggap

Supomo menyihmpulkan':
Di dalam suatu harta peninggalan, para ahli waris 
tidak mendapat bahagian-bahagian yang ditentukan me
nurut ilmu berhitung (geen wiskundite berekaneB er- 
fportiea), meskipun pada dasarnya segala anak sama

0  Ahaknya atas harta peninggalan orang tuanya .
Hal-hal seperti tersebut di atas berlaku juga ba- 

gi seorang duda, sebab pada dasarnya kedudukan seorang 
duda,adalah saifta dengan.,kedudukan seorang janda. Akan 
tetapi dalam kenyataan sosial, seorang duda apabila keada- 
an phisiknya tidak terganggu, masih kuat gawe, tidak ter- 
lalu tergantung terhadap barang asal isteri* Seorang duda 
menguasai barang asal isterinya,.seperti halnya seorang

adil.
Menjadi pembagian warisan kepada ahli waris

vSupomo, oiD. cit.. h. 77.
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janda yang menguasai barang asal suaminya, hanya untuk 
sementara saja, apabila anak-anaknya sudah mencar dan 
tiba waktunya diadakan pembagian warisan, maka barang 
asal isterinya akan dibagikan pula kepada anak-anaknya 
di samping barang asalnya sendiri dan barang gono-gini- 
nya, atas aasar persamaan hak.
3. Jika suami-isteri meninggal dunia mempunyai anak kan

dung
henurut hukum adat masyarakat parental, seperti 

di Jawa Timur, pada dasarnya semua anak, baik laki-laki 
maupun perempuan adalah sama dan tidak memandang apakah 
itu anak sulung atau anak bungsu serta tidak dibedakan 
haknya untuk mewaris harta kekayaan kawin kedua orang 
tuanya. Terhadap pemberian yang bersifat pewarisan atau 
hibah semasa orang tuanya masih hidup akan diperhitung- 
kan kelak pada waktu diadakan pembagian warisan barang- 
barang penihggalan orang tua yang masih tersisa itu.

Apabila seorang anak telah menerima hibah dari 
orang tuanya sewaktu hidupnya lebih dari pada bagian wa
risan yang harus diterimanya, maka ia harus mengembali- 
kannya. Apabila ia menerima kurang dari bagian yang ha
rus diterimanya, maka ia akan mendapat tambahan, se - 
hingga terpenuhilah azas persamaan hak, dengan imbangan 
bagian anak laki-laki dan banian anak perempuan 1 : 1 .

Seorang waris yang merasa dirugikan haknya oleh

42
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♦pewaris, yaitu apabila pembagiannya tidak pantas diban- 
dingkan dengan ahli waris lainnya, maka ia dapat menun- 
tut supaya sisa dari harta kekayaan kawin yang belum di- 
bagi itu diberikan kepadanya, sehingga bagiannya akan 
sama dengan para ahli waris lainnya.

Contoh yurisprudensi perihal tersebut di atas ada
lah putusan Kamar III dari Raad van Justitie dahulu di 
Jakarta tanggal 3 Hei 194-0 ( T.153, halaman 14-2 ) yang 
berbunyi : "Tiap-tiap waris dapat menuntut haknya, jika 
terjadi suatu pewarisan yang merugikan ia secara tidak 
patut"2 .̂

Mengenai hibah wasiat, sama halnya dengan peng- 
hibahan biasa, yaitu apabila kelak dikemudian hari ada 
pembagian warisan setelah kedua orang tuanya meninggal 
dunia, akan diperhitungkan juga setelah harta kekayaan 
kawin seluruhnya dibagi-bagi di antara ahli waris.

Sedangkan mengenai hadiah, yaitu suatu pemberian 
yang tidak mempunyai nilai waris, tidak diperhitungkan 
bilamana ada pembagian harta kekayaan kawin di antara 
para ahli waris. Barang yang diberikan untuk hadiah itu 
kurang berharga bila dibandingkan dengan keseluruhan 
harta kekayaan kawin, dan hadiah itu tidak merupakan ba- 
•rang warisan.

25Ibid.. h. 81.
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Adapun barang-barang seperti ;

tan ah, rumah, kebun, temak, ini adalah barang-ba- 
rajig yang mempunyai nilai untuk diwariskan dan ti
dak dihadiahkan. Oleh karena itu apabila seseorang 
akan memberikan hadiah yang cukup tinggi nilainya, 
seperti ternak, tanah, rumah, dan sebagainya harus 
betul-betul secara tegas disebutkan sebagai hadi- 
ah26.

Pemberian hadiap dapat diberikan kepada salah 
seorang anaknya, depat juga diberikan kepada orang lain. 

Terhadap hutang-hutang pewaris Surojo menyatakan
bahwa :

Hanya harta kekayaan kawin pevraris sajalah yang da
pat dipergunakan untuk membayar hutangnya, sehingga 
sebelum hutang pewaris tersebut' dibayar harta itu 
tidak boleh dibagi-bagi lebih dulu. Menurut adat, 
apa yang pada hakekatnya beralih tangan cari yang 
meninggrl kepada para ahli warisnya itu ialah ba- 
rang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya 
setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang
dan pembayaran-pembayaran lain termasuk biaya pe -

27nguburan dari pewaris
Ter Raar berpendapat bahwa :

Hutang-hutang itu harus dibayar oleh para ahli wa
ris sekedar mereka menerima bagian harta kekayaan 
kawin serta kewajiban mereka membayar adalah sepa-

Wisnu Susanto, Kuiiah hukum Aoat IIlt i'akultas 
hukum Iniveraitas Airlangga, tanggal 3-9-1980.

'Surojo Wignyidipuro, on. cit., h. 223.p7
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dan dengan jumlah yang diterima oleh mereka masing- 
p gmasihg .

Penggantian ahli waris ( plaatsvervulling )
Sejak semula harta kekayaan kawin itu dipergu- 

nakan sebagai dasar materiil dari kehidupan keluarga dan 
keturunan-keturunannya, sehingga dengan adanya alam pi- 
kiran yang demikian itu, timbullah suatu peraturan hu
kum adat waris tentang penggantian ahli waris ( plaats
vervulling )*

Putusan Kamar III dari Raad van Justitie Jakar
ta, tertanggal 16 Desember 1939 ( 150 halaman 239 ) 
menyebutkan bahwa : "Jika seorang meninggal dunia sedang 
orang tuanya masih hidup, maka anak-anaknya orang yang me
ninggal itu bersama-sama mengganti bapaknya sebagai wa-

29ris terhadap harta benda kakek-neneknya" .
Menurut pertimbangan Mahkamah Agung dalam putus

an tertanggal 18 Maret 1959, Keg.No, 391 K/Sip/1959, yang 
mengambil dari buku Djojodiguno-Tirtawinata !,Het Adat- 
privatrecht van Middel Java, bahwa :

* Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah ( ber
laku juga di Jawa Timur ) yang ada hak untuk menggan- 
tikan kedudukan (plaatsvervulling) seorang ahli wa
ris yang lebih dahulu meningeal dunia, dari pada 
orang yang meninggalkan warisan ialah hanya keturun-

45 *

poSupomo, op. cit., h. 97. 

2^Ibid,. h. 78.
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annya dalam gar is menurun^.

4. Jika ^uami-isteri meninggal dunia tanpa mempunyai 
anak kandung tetapi mempunyai anak angkat

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui 
lebih dahulu apa yang disebut anak angkat itu, Anak ang- 
kat adalah anak orang lain atau anak kemenakan sendiri 
yang diambil untuk dijadikan anak angkat, oleh karena 
orang tua angkat tersebut tidak mempunyai anak sendiri. 
Anak yang akan diambil itu anak lelaki ataukah anak pe
rempuan t^rgantung dari keinginan orang tua angkat itu 
sendiri. Adapun tujuan mengambil anak angkat adalah 
agar sjipaya anak yang diangkat itu merupakan suatu pan- 
cingan agar orang tua yang mengangkat memperoleh anak 
sendiri, sebab menurut adat di Jawa Timur, ada suatu ke- 
percayaan bahwa dengan mengambil anak angkat sejak bayi 
dan merawatnya sebagai anak sendiri, lama kelamaan akan 
mempunyai anak sendiri ( istilah Jawa : ketularan ) dan 
hal ini banyak terjadi di masyarakat.

Anak angkat itu masuk kedalam kehidupan rumah 
tangga orang tua angkatnya, sehingga ia selanjutnya me- 
jadi anggota rumah tangga/somah orang tua angkatnya.
Anak angkat tersebut diasuh sampai menjadi dewasa dan

46

^0Subekti, J.Tamara, op. cit.t h.98.
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akhirnya lambat laun timbullah hubungan yang erat sehing 
ga menimbulkan hubungan batin timbal balik antara kedua 
belah pihak. Dengan adanya hubungan batin ini maka menim 
bulkan hak-hak dan kewajiban-lewajiban antara kedua 
belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta 
kekayaan kawin, Perlu sekali ditekankan disini bahwa 
anak angkat tidak putus pertaliannya dengan orang tua 
kandungnya sendiri, ia juga tetap sebagai ahli waris da
ri orang tuanya sendiri. Jadi anak angkat itu tidak mem
punyai kedudukan sebagai anak kandung orang tua angkat
nya. Berbeda dengan di Bali, yang masyarakatnya bersifat 
patrilinial, di mana anak angkat itu berkedudukan seba
gai anak kandung orang tua angkatnya dan berfungsi me- 
neruskan keturunan orang tua angkatnya. Hubungan dengan 
orang tua kandungnya sendiri putus, dan anak angkat itu 
hanya sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

henurut Djojodiguno-Tirtawinata/'anak angkat di
31Jnwa dan hadura menerima air dari dua sumber air" .

Arti dari dua sumber air adalah memperoleh warisan da
ri orsng tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya, 
Dari orang tua angkat hanya memperoleh barang gono-gini- 
nya saja dan tidak barang asal.

® Surojo Wignyodipuro, Pen^antar dan azas-azas 
hukum adatt edisi ke-3, Alumni, Bandung j~19~79, h.23& 
dikuiip dari Djojodiguno-Tirtawinata, Adat privaatrecht 
vrn niddel Java, h. 305.
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Selain anak angkat itu dianggap sebagai anak 
sendiri, syarat yang lain ialah. orang tua angkat harus 
menyatakan dengan tegas kepada tetang^anya dan kerabat- 
nya bahwa anak itu akan diangkat sebagai anak angkat. 
Biasanya pangangkatan anak ini dilaporkan kepada Pejabat 
desa, yaitu lurah seterapat, sehingga pernyataan dari 
orang tua angkat itu dapat diketahui oleh masyarakat se- 
tempat dan biasanya diadakan selamatan yang menurut is- 
tilah Jawa disebut "di^jubkan". Hal ini untuk membeda- 
kannya dengan anak piara, yaitu seorang anak yang dipe- 
lihara oleh suatu keluarga karena orang tuanya sendiri 
tidak mampu, dengan maksud untuk menolongnya agar holdup- 
nya lebih baik dari pada jika ia ikut orang tuanya sen
diri, jsdi tidak ada maksud untuk mengangkatnya sebagai 
anak angkat.

Untuk itu ada peringgtan dari bekas Ketua Mahka
mah Agung Wirjono Prodjodikoro, supaya hakim berhati-hati 
dalam hal menentukan anak angkat atau hanya anak piara 
saja. Peringatan mana dimuat dalam majalah Hukum tang- 
gal 9 Maret 1959, yang berbunyi sebagai berikut :

Kaka dari itu, menurut hemat saya, para hakim harus 
sangat berhati-hati dan jangan terburu-buru mengang- 
gap anak angkat. Kungkin sekali yan^ sebenarnya ada 
itu, ialah anak piara dan bukan anak angkat, Ke- 
san saya ialah kebanyakan dalam hal seorang menya
takan sendiri mengangkat seorang lain sebagai 
anaknya, ia tidak sadar benar-benar bahwa konsekuen-

48
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sisi dari penggngkatan anak ini ialah bahwa anak 
angkat melainkan anak piara, yang tidak mewaris ab 
intefitato dari harta peninggalan orang yang memeli- 
haranya itu,

Dilihat dari sudut kesusilaan dipihak anak yang 
dikatakan anak angkat tetapi sebenarnya adalah anak 
piara itu, dapat dikatakan bahwa anak itu sudah ha
rus diterima kasih bahwa ia dipiara dan dididik 
orang lain dari pada orang tuanya sendiri yan^ mung- 
kin tidak mampu itu* KrJka tidaklah jantar apabila 
anak itu diberi kemungkinan manuntut/mendapat Jbagi-
an dari harta warisan dari orang tua yang memexiha -

32ranya *
Anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua 

angkat, oleh karena anak angkat bukan keturunan/generasi 
penerus dari orang tua angkatnya. Sebab yang disebut ah
li waris adalah keturunan menurut garis lurus kebawah 
kalau tidak ada baru keahli warisan itu beralih ke garis 
lurus ke atas, dan bila sudah tidak ada baru keahli wa- 
riean itu beralih ke garis samping/menyamping.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, dengan ada- 
nya hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua 
angkat maka timbullah hak-hak dan kewajifcfcn-kewajiban 
antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi ter-

Soeripto, op. cit., h. 170, dikutip dari Wirjono 
Prodjodikoro, Kaialah Hukumt Ko.3 dan 4, tanggal 9 Karet 
1959, h. 60.
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-hadap harta kekayaan kawin. Konsekuensi itu digambarkan- 
dalam beberapa putusan dalam yurisprudensi dalam buku 
Supomo, yang berbunyi sebagai berikut :
1. putusan landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 • 

"barang pencarian dan barang gono-gini jatuh kepada 
janda dan anak angkat sedangkan barang asal kemfeali 
pada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang 
meninggal itu tidak mempunyai anak kandung";

2. putusan Raad van Juistitie Jakarta tanggal 24 Mei 
1940 : "menurut hukum adat Jawa Uarat ( berlaku juga 
di Jawa Timur ), anak angkat berhak atas barang-ba
rang gono-gini orang tua angkatnya yang telah me - 
ninggal"^*

Dalam kedua putusan itu nyata-nyata digambarkan
bahwa : "kedudukan anak angkat adalah sebagai somah, mes-
kipun ia bukan ahli waris. Sebagai anak angkat ia ber -
hak mendapat nafkah dari harta peninggalan orang tua

34fjiLkatnya, seperti halnya dengan janda",
Kedudukan anak angkat di dalam harta kekayaan ka

win, khususnya terhsrdap barang asal, adalah sama dengan 
kedudukan seorang janda.

Prof. iertling menulis tentang kedudukan anak

50-

^Supomo, op. cit.« h. 92. 

34Ibid.. h. 92.
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.angkat ini sebagai berikut :

bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap ba
rang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia 
mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, 
juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, 
Jikalau barang gono-gini tidak mencukupi, anak
angkat dapat minta bagian dari barang asal orang

35tua angkatnya tidak mempunyai anak kandung".
Pendapat Prof. Bertling ini sesuai dengan putusan

Raad van Justitie Jakarta tanggal 26 h e i 1939, dimuat
dalam T.151 halaman 193 yang berbunyi ;

Bahwa jikalau barang gono-gini tidak mencukupi, pa
da pembagian harta peninggalan oleh para warisnya 
orang tua angkat, anak angkat boleh minta bagian 
dari barang asal, hingga jumlah yang menurut keada- 
an dianggap adil?6

Putusan Kamar III Raad van Justitie Jakarta yang
dimuat dalam T 153 halaman 157 berbunyi sebagai berikut :

. . , walaupun anak angkat tidak dapat dianggap se
bagai ahli waris sebagaimana mestinya dari barang 
asal orang tua angkatnya, ia si anak angkat dalam 
hal gono-gini tidak mencukupiip bilamana ahli waris 
menurut hukum membagi-bagi harta peninggalan atau 
dengan jalan apapun hendak melaksanakan haknya, 
pnak angkat itu berhak menurut keadaan yang layak 
mendapat bagian menurut hukum kecuali bilamana salah 
satu orang tua angkatnya pada masa hidupnya sudah

-^Surojo Wignyodipuro, op. cit.. h. 234. 

56IMd.

35
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memberi hadiah (toescheiding). Putusan Kamar III 
Raad van Justitie tersebut adalah putusan dalam tingkat 
banding atas putusan Landraad Kebumen dalam lingkungan 
hukum Jawa Tengah dan Jawa limur becerta Madura.

Sehubungan dengan putusan Kamar III Raad van Jus
titie tersebut di atas jelaslah apabila orang tua angkat 
yang semasa hidupnya sudah menghadiahkan barang-barang 
kepada anak angkatnya, sehingga nafkah anak tersebut te
lah terjamin seperlunya, maka pada waktu pembagian har
ta peninggalan ia sudah tidak berhak mendapat apa-apa 
lagi.

Seperti telah diuraikan di atas, hubungan lahir 
batin yang timbal balik antara anak angkat dan orang tua 
angkatnya menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara orang 
tua angkat dan anak angkat sebagai anggota rumah tangga 
orang tua angkatnya. Orang tua angkat tersebut mempunyai 
harapan ;ienuh kepada anak angkatnya, yaitu jika orang 
tua angkatnya sudah tua maka anak angkatnya akan menjadi 
ptlindung dan akan memelihara orang tua angkatnya.

Sudah menjadi kenyataan bahwa banyak anak angkat 
memelihara orang tua angkatnya dengan penuh kasih sayang 
dan rasa tanggung jawab sampai orang tua angkatnya me - 
ninggal dunia. Itu disebabkan karena adanya rasa hormat

52 .

*27Suripto, op.cit., h. 165.
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dan sebagai tanda terima kasihnya kepada orang tua ang
kat yang telah mengangkat dan memeliharanya seperti 
anak kandungnya sendiri.

Kelihat kenyataan-kenyataan tersebut, Mahkamah 
Agung telah memutuskan bahwa anak angkat adalah ahli wa
ris dari barang gono-gini orang tua angkatnya. Hal itu 
kita dapati dalam pttusan-putusan foahkamah Agung antara 
lain :
1. Putusan tanggal 18 haret 1959, Reg.fto.37 X/Sip/1959

yang berbunyi :
Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, 
anak ahgkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono- 
gini dari orang tua angkatnya. Terhadap barang pu-
saka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewa-
. .38 nsi.

2. Putusan tanggal 15 Juli 1957, Reg.Ko.182 K/Sip/1967
yang berbunyi :
Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang 
tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwa-7Qrisi oleh orang tua angkat tersebut. Sengketa ini 

terjadi di Bojonegoro (Jawa Timur) dilingkaran hukum Ja
wa Tengah dan Jawa Timur serta Madura. Dengan adanya pu
tusan tersebut jelaslah bahwa anak angkat tidak mewarisi

^8Subekti, J.Tamara, op.cit., h. 93. 

59Ihid.. h. 80.
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4barang asal orang tua angkatnya.
Kedua putusan Mahkamah Agung tersebut menunjuk-

kan bahwa hukum adat itu tidak statis, tetapi merupakan
hukum yang hidup (living law) yan^ bersifat mulur mung-
kret, elaDtis, dapat menyesuaikan dengan keadaan/per-

■ 4
kembangan zaman.

Sebaliknya Suripto tidak menyetu^'ui kedua putus
an Mahkamah Agung tersebut di atas, karena :

anak angkat jelas bukan keturunan, dan ahli waris 
sebagaimana telah kami kemukakan di atas adalah ke
turunan, sebab berdasar atas alam pikiran/filsafat 
bangsa Indonesia bahwa salah satu tujuan perkawin
an adalah . . . .  Anak angkat adalah hanya ahli wa
ris orang tua kandungnya sendiri, bukan ahli waris 
orang tua angkatnya. Ia lazimnya diweruhi (diper- 
hatikan) dalam arti ia diberi "apa-apa" menurut be- 
las kasihan para ahli waris si mati dalam hal ada 
pembagian harta peninggalan si mati. Bila ada anak 
kandung, dan ibu angkat masih hidup, ikut manik -
mati bagian harta ayah angkatnya yang diternskan40kepada janda ibu angkatnya sebagai nafkah janda;

5. Jika suami-isteri meninggal dunia tanpa mempunyai 
anak kandung tetapi mempunyai anak tiri

Anak tiri yang dimaksud disini adalah anak kan
dung yang dibawa oleh masing-masing suami atau isteri

^Suripto, op.cit., h. 173.
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ke dalam suatu perkawinan, sehingga salah seorang dari 
suami-isteri itu menyebut anak itu "anak tiri". Anak 
tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Anak tiri 
yang hidup bersama dengan bapak kandung dan ibu tiri 
atau sebaliknya adalah warga somah juga. Kewajiban orang 
tua tiri terhadap anak tiri yang diikut sertakan dalam 
perkawinan, baik untuk memelihara maupun untuk mendidik 
anak tiri tersebut tidak berbeda dengan anak kandungnya 
sendixi. Anak tiri itu bukan ahli waris dari ayah tiri 
maupun ibu tirinya, hanyalah sebagai ahli waris dari 
orang tuanya sendiri, yaitu ayah dan ibunya sendiri.
Anak tiri tidak berhak akan warisan dari ayah tiri maupun 
ibu tirinya.

Landraad Purworejo memutuskan pada tanggal 14 Agus- 
tus 1937 ( T.148 halaman 206 ), bahwa : "anak tiri ti
dak berhak atas warisan bapak tiri, ia ikut mendapat 
pmghasilan dan bagian dari harta peninggalannya bapak 
tiri yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah jandaf^ 

Putusan kamar III dari Raad van Justitie tanggal 
17 haret 1939 (T.131, halaman 178) mengatakan bahwa :

A  0”anak tiri tidek berhak atas warisan bapak tiri1’.

55,

^Supomo, op. cit., h. 93. 

42Ibid.. h. 94.
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Hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, menga- 
kibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
timbal-balik antara kedua belah pihak, sehingga sering 
terjadi dimana hubungan antara anak tiri dan ayah tiri
nya itu sedemikian eratnya, menyebabkan ayah tiri terse-

4*5but memberi sebidang sawah kepada anak tirinya;

6. Jika hubungan suami-isteri putus karena perceraian
Djojodiguno mengatakan dalam bukunya bahwa :

perceraian di kalangan orang Jawa adalah suatu hal 
yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah ber- 
jodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai 
"kaken-kakeh-ninen-ninen, artinya sampai si suami 
menjadi kaki (kakek) dan si isteri menjadi nini (ne- 
nek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit. 
Oleh karenanya adalah perceraian itu pada galibnya 
snatu kejadian besar dalam hidup orang Jawa, yang 
hanya boleh dilaksanakan sesudah dirembug dan dibi- 
carakan masak, bilamana perlu dengan orang tua-tua 
dari dua belah pihak bersama-sama. Bila sesudah ma
sak dibicarakan orang berpeddapat bahwa perhubung- 
an suami-isteri tidak lagi dapat dilaksanakan baru- 
lah diputuskan untuk bercerai saja.

Apabila suami-isteri itu mempunyai anak, maka
perceraian itu berakibat bahwa anak-anak ada yang mengi-
kuti ayah atau ibunya. Biasanya anak yang masih kecil me-
ri£.ikuti ibunya* sedang anak yang besar dapat memilih ipe-

56
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/rx Djojodiguno, II, op. cit.. h. 76.
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,nurut kehendaknya sendiri. Apabila hubungannya lebih de- 
kat kepada ayahnya akan memilih ikut ayahnya, sebaliknya 
apabila anak mempunyai hubungan lebih dekat kepada ibu
nya, anak akan mengikuti ibunya.

Menurut pasal 39 ayat 2 penjelasan Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 tahun 1974, menyebutkan alasan-alasan 
yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah ;

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pema- 
buk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang 
sukar disembuhkan ;

b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 
2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak 
yang Stain dan tanpa alasan yang sah atau karena 
hal lain diluar kemauannya ;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (li
ma) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 
perkawinan berlangsung ;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penga- 
niayaan berat yang membahaykan pihak yang lain;

e. salah satu pihak mendapat ca<kat badan atau penya- 
kit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai suami atau isteri ;

f. antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga;
Ter Haar menyebutkan bahwa :

apabila terjadi perceraian antara suami-isteriiji me
ngenai anakTanak, akan ikut ayahnya ataukah ikut 
jbunvg. terserah kepada anak-anak itu sendiri, anak- 
anak yang masih kecil dan menyusu ikut ibunya, ka- 
lau sudah besar terserah akan memilih ikut siapa

57.
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kelak, ikut ayahnyakah. atau ibunyakah. Dalam su - 
sunan berhukum ibu-bapa, parental, di samping ayah, 
ibu juga diwajibkan mendidik anak-anak dan memberi 
nafkah kepada an&k-anaknya apabila ia mampu. Apa
bila ada perselisihan tentang hal ini, maka kepen- 
tingan anak menjadi faktor yang beratf^

Mengenai hal tersebut juga sudah diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan Ko. 1 tahun 1974 pasal 41 ayat
a dan b yang berbunyi sebagai berikut :

Baik ibu atau bapak tetap berkwwajiban memelihara 
dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepehtingan anak, bilamana ada perselisihan menge
nai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi kepu- 
tusannya.
Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya peme- 
liharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 
bilainana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi 
kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut pasal 37 beserta penjelasannya yang ber
bunyi sebagai berikut : "bahwa perkawinan putus karena 
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya ma
sing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hu- 
kum lainnya”.

Ter Haar mengatakan dalam bukunya bahwa :
Apabila terjadi perceraian pihak suami dapat dua 
bagian atas harta bersama dan pihak isteri dapat

^Ter Haar, op. cit.« h. 195.
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satu bagian dari harta bersama (barang gono-gini)
Hal itu berdasarkan atas penilaian berapa tenaga 
suami yang dianggap sudah disumbangkan buat memper
oleh harta bersama tadi dan berapa sumbangan tena-

4-5ga dari si isten7
Oleh karena itu dianggap kurang adil, dan juga

adanya perubahan-perubahan mengenai kedudukan seorang
janda seperti telah diuraikan di atas, maka Mahkamah
Agung dengan putusannya tertanggal 11 Pebruari 1959, Reg.
l*o. 387 K/Sip/1958 menentukan bahwa ;

Tidaklah tepat putusan Judex fecti, bahwa seorang 
janda harus menerima hanya sepertiga bagian dari 
harta gono-gini, oleh karena kalangan-kalangan ma- 
syarakat di Jawa Tengah sudah makin lama makin me- 
resap peraaaan yang dipandang adil berdasarkan sa- 
ma-sama ikut sertanya- para wanita dalam perjuangan
nasional, bahwa seorang janda layak mendapat sepa-

t
ruh dari harta gono-gini, sehingga hal ini telah

ACmenjadi pertumbuhan Hukum adat di Jawa Tengah;
Putusan ini diperkuat pula dengan putusan Mah

kamah Agung selanjutnya tertanggal 9 April I960, Reg.No.
i

120 K/Sip/1960 yang berbunyi : "harta pencarian harus
dibagi sama rata antara suami-isteri, apabila terjadi

• it 47 perceraian117
Kedua putusan Mahkamah Agung tersebut berlaku

59 .

^Ter Haar, op. cit. , h. 195. 

^Subekti, J.l'amara, on. cit.. h. 50. 

47Il)id.. h. 33.
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ea
juga didaerah Jawa Timur oleh karena bentuk masyarakat 
adat di Jawa Timur sama dengan bentuk masyarakat adat 
di Jawa Tengah yaitu masyarakat adat yang bersifat pa
rental.

Mengenai putusan Mahkamah Agung tersebut cukup 
adil, oleh karena harta bersama (barang gono-gini) ter
sebut diperoleh dengan cucuran keringat sendiri oleh su- 
ami-isteri tersebut selama masih terikat dalam suatu 
perkawinan. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah seorang 
janda karena bercerai dari suaminya mendapat separuh 
bagian dari harta bersama itu. Apakah perceraian itu di- 
sebabkan oleh ulah yang kurang baik dari janda tersebut 
tidaklah menjadi soal, harta bersama tetap dibagi dua. 
Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 2 Undang-Un- 
dang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu : "Hak dan kedu
dukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 
bersama dalam masyarakat”.

Mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama 
juga sudah tertuang dalam pasal 35 ayat 1 tndang-Undang 
Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu yang berbunyi sebagai 
berikut : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta bersama".

Barang-barang lain yan^ termasuk harta bersama 
seperti terurai dalam bab II misalnya :
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hadiah perkawinan yang ditujukan kepada mereka su
ami-isteri dan hasil d?ri barang asal yang dibawa 
masing-masing oleh suami/isteri kedalam suatu per
kawinan, apabila terjadi perceraian, suami dan is
teri masing-masing mendapat bagian separuh, karena 
barang itu termesuk barang gono-gini.

Hutang-piutang yang dibuat oleh suami-isteri 
atas persetujuan bersama, dan belum terbayar lunas sam- 
pai kedua suami-isteri itu melakukan perceraian, menjadi 
tanggungan bersama. Pembayarannya ds pat mempergunakan 
harta bersama sebelum dibagi. Apabila hutang-piutang itu 
dibuat oleh suami atau isteri tanpa sepengetahuan satu 
sama lain, maka pelunasan hutang tersebut menjadi tang- 
gung jawab masing-masing suami-isteri tersebut.

Apabila terjadi perceraian, barang asal/barang 
bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri 
kedalam suatu perkawinan, dan harta warisan yang diper- 
oleh masing-masing suami dan isteri selama dalam ikatan 
perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing. Ba- 
ran^ asal kembali ke asal. Barang asal masing-masing ti- 
tia* dibagi, tetap dikuasai oleh masing-masing suami-is- 
teri tersebut sesuai dengan prinsip hukum adat, yaitu 
barang asal kembali ke asal.

Mengenai hal ini sesuai dengan bunyi pasal 35
ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tanun 1974 yaitu :

riarta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan 
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai

61**
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hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan ma- 
sing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 
lain.

Adapun arti "sepanjang para pihak tidak menen
tukan lain” ialah bahwa suami dan isteri itu dapat meng- 
adakan perjanjian dan persetujuan bersama tanpa paksaan 
satu sama lain, agar barang as?l masing-masing suami dan 
isteri tersebut dilebur menjadi satu yaitu menjadi barang 
gono-gini. Apabila sudah menjadi barang gono-gini, bila 
terjadi perceraian antara kedua suami-isteri tersebut, 
barang itu akan dibagi dua, masing-masing suami-isteri 
mendapat bagian separuh.

7. Jika suami kawin dengan lebih dari seorang; perempuan
Seperti telah diuraikan di atas, tujuan perkawin

an adalah untuk memperoleh keturunan, di mana keturunan 
tersebut akan menjadi generasi penerus dari suami-isteri 
tersebut.

Jika dari suatu perkawinan tidak diperoleh ketu
runan, maka suami dapat mengambil wanita lain untuk di- 
jadikan isteri, yang bertujuan untuk memperoleh keturun
an. Adapun mengenai syarat-syarat dan tata cara kawin 
lebih dari seorang diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 
eyat 1 dan 2 (c) dan pasal 5 ayat 1 (a) dari Undang-Un- 
dang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Barang gono-gini yang diperoleh suami dengan is
teri dipisahkan dengan barang gono-gini yang diperoleh

62 -
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suami dengan isteri kedua. Apabila terjadi perceraian 
antara suami dengan isteri kedua, maka harta bersama/ 
barang gono-gini yang diperoleh selama dalam ikatan per
kawinan dengan isteri kedua dibagi dua, masing-masing 
mendapat separuh bagian atas harta bersama tersebut. 
Mengenai barang asal masing-masing suami dan isteri ke
dua itu kembali kepanguasaan masing-masing.

Apabila dalam perkawinan yang kedua ini mempero
leh fteturunan, maka mengenai pemeliharaan, pendidikan 
serta semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ter
sebut telah diatur dalam pasal 41 ayat a dan b Undang- 
Undang Perkawinan No, 1 tahun 1974.

Putusan Mahkamah Agung tettanggal 10 September 
1958, Reg.No.248 K/Sip/1958, menentukan bahwa : "bila- 
mana seorang lelaki kawin dengan lebih d?ri seorang pe-
rempuan, sedangkan ada pula lebih dari satu gono-gini,

4.8maka gono-gini itu dipisahkan,,7
Apabila suami meninggal dunia, isteri kedua ber

hak menguasai barang gono-gininya yang diperoleh dengan 
suami tersebut untuk kelangsungan hidupnya bersama anak- 
anaknya, dan kelak apabila tiba wtktunya untuk dibagi 
waris, maka barang gono-gini tersebut jatuh semua keta- 
ngan anak-anaknya.

63^

^Subekti, J.Tamara, op. cit.t h. 39.
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Mengenai barang asal suami, biasanya sudah her- 
ada dibawah penguasaan isteri pertama, akan tetapi anak- 
anak dari isteri kedua berhak menuntut barang asal ayah
nya, sebab isteri pertama tidak mempunyai anak, dan 
anak adalah sebagai ahli waris baik terhadap barang asal 
maupun bart.ng gono-gini.

Terhadap barang ganor£ini ayahnya dengan isteri 
pertama, anak-anak dari isteri kedua tidak dapat menun
tut bagian ayahnya atas barang gono-gini tersebut, sela
ma isteri pertama masih memerlukan untuk kelangsungan 
hidupnya sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia.

Apabila iia kawin lagi, maka barang gono-gini 
tersebut separuh bagian untuk janda itu sendiri dan yang 
seprruh bagian untuk anak-anak yang diperoleh suaminya 
dari isterinya yang kedua. Sebab anak-anak tersebut 
adalah sebagai ahli waris dari suaminya. Akan tetapi 
apabila isteri pertama tersebut meninggal dunia, maka 
bagiannya yanL separuh tadi jatuh ketangan ahli waris 
almarhum.

Apabila barang gono-gininya tidak mencukupi un
tuk kelangsungan hidup isteri pertama, maka ia memang 
berhak menahan barang asal suaminya sarmai ia meninggal 
dunia atau kawin lagi. Akan tetapi hal ini tidak menutup 
keuun^kinan bagi anak-anak yang diperoleh dari perkawin
an kedua untuk meniintut barang asal dari ayahnya. Menge-

64*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUKUM ADAT MENGENAI HARTA KEKAYAAN KAWIN 
YANG BERLAKU DI JAWA TIMUR

HASTUTI HR.



ftai hal ini hakim dalam mempertimbangkan putusannya 
akan melihat kenyataan sosial yang ada, apakah isteri 
pertama itu masih memerlukan barang asal suaminya un
tuk kelangsungan hidupnya, ataukah sudah cukup apabila 
untuk kelangsungan hidupnya itu dari barang gono-^.ini 
eaja.

Apabila isteri pertama juga mempunyai anak, ba
rang asal tidak akan menjadi masalah lagi, oleh karena 
barang asal itu akan dibagi dua. Anak-anak dari isteri 
pertama mendapat separuh bagian dan anak-anak dari is
teri kedua mendapat bagian yang sepsruhnya, karena 
anak-anak adalah ahli waris dari ayahnya.

Akan tetapi terhadap barang gono-gini anak-anak 
hanya mewaris apa yang diperoleh masing-masing orang 
tuanya dan tidak dapat menuntut pembagian barang gono- 
£ini yang diperoleh ayahnya dengan isteri yang lain.

6g
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EERKEKBAivGAR HARTA KEKAYAAN KAWIN 
SESUJDAii UNDAI«G-UND ANG PERKAWINAN NO. 1 TARUN 1974

■BAB IV

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 
1974 khususnya pasal 35,36 dan 37 beserta penjelasannya 
pembuat undang-undang bertujuan untuk mengadakan unifi- 
kasi hukum, yaitu menuju keluarga nasional yang bersi- 
fat parental.

Apakah masyarakat adat lainnya di Indonesia ini, 
yaitu masyarakat adat yang bersifat patrilinial dan ma- 
trilinial akan begitu saja mau melapaskan hukum adatnya 
masing-masing, yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya.

Kenyataannya karena masyarakat adat di Indonesia 
sampai sekarang masih tetap mempertahankan dan^masih 
tunduk pada hukum adatnya masing-masing, maka maksud 
pembuat undang-undang itu belum dapat dikatakan berha- 
sil terutama dalam hal pewarisan. Selama masyrakat adat 
dinegara kita masih tetap mempertahankan adatnya masing- 
masing, maka sulitlah diadakan unifikasi hukum.

Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa pembuat 
undang-undang tidak men^atur secara tegas berapa porsi 
pembagian harta bersama/barang gono-gini antara suami- 
isteri yang putus perkawinan karena perceraian, sepetti 
yang tersebut dalam pasal 37 beserta penjelasannya dari 
Undang-tndang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut pembu-
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-at undang-undang hanya menyebutkan bahwa apabila perka
winan putus karena perceraian, maka pembagian harta ber- 
sama/barang gono-gini itu diselesaikan menurut hukumnya 
masing-masing, yaitu menurut hukum agama, hukum adat dan 
hukum-hukum lainnya,

Selama pembuat undang-undang masih belum dapat 
mengadakan unifikasi hukum, maka dalam jpemberikan putus
an mengenai pewarisan, para hakim pada pengadilan ting- 
kat pertama, akan mengikuti apa yang telah diputuskan 
oleh pengadilan yang memutuskan perkara yang sama dan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai
mana dimaksudkan di atas, Contohnya pada masyarakat pa - 
trilinial, anak-anak baik anak laki-laki maupun anak wa- 
nita berhak mendapat bagian dari harta peninggalan ayah
nya, dan janda mempunyai hak atas barang harta pencari- 
suaminya. Sedangkan anak kemenakan dari orang r-dnangka- 
bau, secara lambat laun sudah dikalahkan kedudukannya 
dibandingkan dengan anak-anak sendiri.

Seperti diketahui hukum adat waris didaerah Ba- 
lak menentukan bahwa !

hanya &nak laki-laki sajalah yang berhak mewaris 
harta peninggalan ayahnya. Ketentuan-ketentuan itu 
dalam perkembangannya telah diperlunak dengan ada- 
nya penghibahan sawah atau ternak oleh sang ayah 
kepada anak-anak perempuan yan^ tidak atau sudah 
kawin, bahkan juga kepada cucu pertama dari anak 
perempuannya itu. Barang-barang yang dihibahkan
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secara demikian itu disebut : "saba bangunan", pa- 
useang atau indahan arianf^

Sedangkan menurut hukum adat waris didaerah Jii- 
nangkabau, harta pencaharian seorang suami tidak diwa- 
ris oleh anak-anaknya sendiri, melainkan diwaris oleh 
anak kenmnakan, anak dari saud-ra perempuannya. Tetapi 
lambat laun karena adanya perkembangan zaman, seorang 
anak secara hukum adat tidak dapat mewaris harta penca
harian ayahnya, maka dengan jalan lain ayah menghibah- 
kan harta pencaharian itu kepada anak-anaknya, sebab 
bagaimanapun juga kepentingan anak adalah lebih utama 
dari pada kepentingan orang lain, dalam hal ini anak ke- 
menakan ayah tersebut,

Cohtoh yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai ke
dudukan seorang janda atas harta pencaharian suaminya 
didaerah Batak, yaitu putusan f-tahkamah Agung tanggal 25 
Oktober 1958, Reg.Ao.54 K./Sip/1958 yang berbunyi seba- 
^ai berikut :

Menurut hukum adat Batak (yan^ bersifat patrilini- 
al) segala harta yang timbul dalam perkawinan ada
lah milik suami tetapi isteri mempunyai hak mema-
kai seumur hidup dari harta suaminya, selama har-

50t-a itu diperlukan buat penjiidupannya.
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■" ¥*

Putusan Mahkamah Agung tertanggal 17-1-1959, Reg. 
^o.320 K/Sip/1958, yang berbunyi sebagai berikut :

Menurut hukum adat daerah Tapanuli pada perja-
lanan zaman pada waktu sekarang :

I. Si isteri dapat mewarisi harta pencahari- 
an dari saumi yang meninggal dunia.

II. &nak yang belum dewasa dipelihara dan ber- 
ada dalam pengampuan itu.

III. Karena anak berada dibawah pengampuan ibu,
maka harta kekayaan anak dikuasai dan di-

51urus oleh ibu.
Putusan-putusan Mahkamah At.ung seperti tersebut 

di atas sampai berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 
tahun 1974, tetap menjadi pedoman bagi hakim dalam me- 
mutuskan perkara yang sama. Dengan perkataan lain pu- 
tusan Mahkamah Agung itu tetap berkembang sampai seka
rang.

Begitu pula pada masyrakat yang bersifat pa - 
rental di Jawa Timur ini, apabila perkawinan putus ka
rena perceraian atau kematian, baik yang mempunyai anak 
kandung/tidak, mempunyai anak angkat/anak tiri, maka 
mengenai pembagian harta kekayaan kawin, perkembangan- 
nya adalah sama seperti apa yang telah diputuskan oleh 
Mahkamah Agung yang telah dijadikan pedoman bagi hakim 
pad’’ peradilan yang lebih rendah dalam memutuskan per
kara yang sama persolannya.
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J.. Kesimpulan
(1), Bahwa sudah jelas sistem kekeluargaan di Indo

nesia itu lambat laun akan menuju sistem paren
tal, terutama dalam hukum warisnya. Azas-azas 
yang terkandung Jada masyarakat parental dapat 
dijadikan dasar hukum keluarga nasional, yang 
berlltkuu untuk semua war^ane^ara, terutama me
ngenai, hukum warisnya. Kapan hal itu dapat ter- 
laksana, belum dapat ditentukan, karena hal itu 
tergantung dari masyarakat adat di Indonesia 
sendiri, yang nantinya akan diujudkan oleh pem
buat undang-undang kedalam sistem perundang-un
dangan yang homogen, dan akan berlaku bagi se- 
luruh warganegara di Indonesia.

(2)..Bahwa yurisprudensi Kahka^&h Agun& mengenai pu
tusan perkara yang berhubungan dengan harta ke
kayaan kawin hendaknya diikuti oleh hakim yang 
dibawahnya dalam memutus perkara yang sama, agar 
kaedah hukum baru mengenai harta kekayaan kawin 
atau harta bersama yang tertuang dalam pasal 35 
sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan 
No. 1 tahun 1974 tersebut semakin menjadi kokoh 
dan mantap.

P E h U T U P
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(3). Bahwa hukum adat itu adalah hukum yang hidup ti
dak atatis yang dapat berkembang sesuai dengan 
perkembangan zaman atau perkembangan keadaati 
lingkungannya.

2. S a r a n
(1). Agar yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai terse

but dalam pasal 35,36 dan 37 bndang-Undang Per
kawinan No. 1 tahun 1974* diperbanyak dan di sebar 
luaskan kepada masyarakat adat di Indonesia se- 
hingga perkembangan hukum baru tersebut diketa
hui oleh masyarakat, Dengan diketahuinya perkem
bangan hukum baru itu, inifikasi hukum untuk me- 
nuju ke masyarakat parental dapat segera terlak- 
sana. Apabila terlfcsana nantinya, kedudukan anak 
dan janda/duda mengenai pewarisan hendaklah di
atur pelaksanaannya seccra teg.̂ s pada hukum per- 
data nasional yang akan datang, seperti apa yang 
dimaksud oleh pembuat undang-undang.

(2). Di samping itu perlulah diadakan penyuluhan hukum 
adat diseluruh pelosok tanah air kita dan penyu
luhan hukum ini hendaklah dilakukan oleh ahli- 
ahli hukum, sehingga masyarakat dapat diberi pe- 
ngert^an lebih jelas apa yang menjadi tujuan da- 
Xi pemerintah.
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