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Motto :
Perjalanan hidup bagaikan berputarnya roda pedati, 
kadang-kadang ada di atas kadang-kadang ada di 
bawah sekali-kali terantuk batu.
Walau demikian semangat dan usaha harus tetup 
ada agar perjalanan hiaup sampai kepada tujuan ".

( E. Tjitrowidagdo )

Kupersembahkan sknpsi ini kepada ayahanda 

dan iounda tercinta serta kekasih tersayang
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11 1 £

PENDAHULUAN P ^ ^ j A  B A j  *__

1. Permasalahan
Pada hakekatnya hiaup manusia seperti halnya kehi- 

dupan makhluk lain adalah tidak kekal, Pada saatnya nanti 
semuanya akan mengalami kematian.

Manusia (orang) sebagai salah satu di antara subyek 

hukum ldinnya merapunyai hak dan kewajiban di dalam hubung- 
an hukum. Seseorang sebagai pendukung hak adalah sejak ia 
dilahirkeOi dan berakhir pada saat ia meninggal, bahkan Ji- 
ka kepentingannya menghendaki aapat berlaKu surut yaitu 

mulai ia beraaa dalam kandungan, as*l saja kemudian ia di- 

lahirlum hidup, Hal ini berhubungan dengan warisan yang 
terbuka pada suatu Waktu, sedangkan orang tersebut sebagai 
calon waris (ahli waris) masih ada dalam kandungan.^"

Tentang pewarisan, di dalam hukum waris berlaku 
suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
dalam lapangan hUKum harta kekayaan yang dapat diwariskan 
oleh pewaris kepada warisnya, dan hak-hak serta kewajiban- 
kewajiban itu seketika pewaris meninggal berpindah kepada 

warisnya.^

Dengan meninggalnya seseorang tidaklah selalu me- 
nimbulkan masalah mengenai pewarisan. Masalahnya akan tim- 
bul jika orang yang meninggal (pewaris) meninggalkan harta 

kekayaan dan nutang-hutang maupun sanak keluarga yang men- 

jadi waris.

1
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Bertolak aari keadaan yang demikian inilah sering 
kita dengar tirabulnya sengketa di antara sanak keluarga

V

mengenai masalah : siapakah yang dapat melanjutkan hubung- 
an hukum pewarisan atau siapa yang berhak mewaris ?

Dalam pewarisan aikenal adanya dua macam cara untuk 
memperoleh keaudukan sebagai waris yaitu ;
a. secara uit eigen hoofde (atas diri sendiri);

b. secoira plaatsvervulling (penggantian waris).
Dalam hal mewaris secara plaatsvervulling (penggantian wa- 
ris) dimungkinkan adanya penggantian keauduKan seseorang 

sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian keaudukan 

ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai hu- 

bungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang aigan- 
tikan tersebut yang seharusnya mendapat w«risan itu. Orang 
yang seharusnya mewaris itu telah meninggal lebin dahulu 

daripada pewaris. Dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya 

disingkat BW) khususnya pada pasal-pasal 8-̂ 1 BW - o48 BW, 
juga paaa pasal y/5 BW diatur masalah terseout.

Pada umumnya para sarjana dalam membahas setentuan 
mengenai penggantian waris, tiada memberikan suatu si^ap 

yang sama dan tegas dalam hal tersebut. Seperti misalnya 
apabila dipermasalahkan tentang masalah-masalah sebagai 

berinut : sampai sejauh manakah penggantian waris dapat 

berlangsung terus ke bawah, mung^inkah penggantaan waris 
tertutup dengan adanya hal-=hal yang menjadikan ketidak pa- 
tutan mewaris dan orang yang digantikan ?; dalam keduduk-

d
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3

an w^ris yang bagaimana dan dalam garis yang rnana dapat di- 
gantikan kedudukannya ? Hal-hul ai atas inilah yang n^nti- 
ny<* menjadi poitok permasalahan y*ng akan saya bahas dalam 

skripsi ini.

2. Penjelasan Judul
Judul "PENGGANTIAN WARIS (PLAATSVERVULLING) SEBAGAI 

SaLAH SATU CARA MEWARIS MENURUT BW" di sini dimaksudkan 
sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai 
waris menurut BW. Adapun dalam hukum waris BW, dikenal dua 
raacajn cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris yaitu

1. secara uit eigen hoofde (atas diri sendiri), yaitu jika 
seseorang menerima harta warisan dari pewaris itu karena 

kedudukannya sendiri menurut undang-undang terhadap si 
pewaris;

2. secara plaatsvervulling (penggantian waris), yaitu jika 
seseorang menerima harta warisan dari pewaris bukan ka
rena kedudukannya sendiri, melaxnkan karena mengganti- 
kan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima wa- 

ris«n. Orang yang seharusnya mewctris itu telah mening
gal dunia lebih dahulu daripada pewarisnya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi ini saya pilih atas dasar pertimbang- 
an bahwa judul tersebut cukup dapat melukiskan secara sing- 

kat permasalahan yang ada, dan dengan membaca judul skripsi
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tersebut dapatlan dibayangkan isi skripsi ini.

/*. Tujuan Penulisan

Terdorong oleh keinginan untuk memperdalara penge- 
tahuan khususnya di sini mengenai hukum w^ris BW, sekali- 
gus memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dari 

Fakultas Hukum, saya melalui penulisan skripsi ini berke- 

inginan' memperjelas masalan yang kelihatannya masih cukup 
kabur, mudah-raudahan dengan sumbangan pemikiran saya ini 
diharapkan dapat memberikan suatu jalan untuk lebih raudah 
memahami permasalahan dalam pewarisan.

3. Metodologi
Secara analisa deskriptip dan dengan menggunakan 

data kepustakaan yang terbatas, tinjauan masalah ini di- 
tuangkan dalam penulisan skripsi, yang tentunya hasilnya- 

pun tak luput dari kelemahan dan kekurangan sebagaimana 
kemampuun pittir yang ada pada diri saya.

6. PertangKunK.jawaban Sistematika
Untuk memahami aan mendekati masalah, terlebih da- 

hulu kita perlu mengenai dan mengerti tentang macam pewa
risan yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan dari pew<A- 
ris kepada warisnya, macamnya melalui jalan atau berdasar- 
kan apa. Bab I ini akan terbagi dalam dua sub-bab, melalui 

masing-masing sub-bab akan dijelaskan pengurtiannya,
Setelah kita mengenai mengenai macam pewarisan, un
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5

tuk memudahkan pembahasan perlulah kita mengetahui apa 
yang dimaksud dengan pengertian penggantian waris itu sen-

V

diri, dalam hal pewarisan yang bagaimana saja penggantian 
waris itu dimungkinkan, syarat-syarat apa saja yang diper- 

lukan untuk dapat bertindak dengan penggantian waris,

Uraian mengonai hal-hal tersebut di atas tercantum dalam 
feab II sub-bab pertama. Sedangkan untuk sub-bab kedua, 

akan diuraikan macam-raacam proses penggantian waris. Urai
an ini nantinya diperlukan untuk mengetahui berapa bagian 
warisan yang diterima masing-masing waris dalam pengganti
an waris*

Dengan uraian dan pembahasan pada dua bab di atas, 

telah cukup Kiranya pengertian kita mongenai garis besar 
penggantian waris, dan sampailah kita pada tinjauan menge- 
nai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggantian 

waris. Pada Sab III sub-bab pertama akan berisi suatu tin- 
jauan tenting berapa bagian Warisan yang diterima masing- 
masing waris dalam penggantian dengan mengingat dasar ke
dudukan masing-masing w a n s , Hal ini akan digambarkan da
lam beberapa contoh. Pada sub-bab kedua akan dibahas.menge- 
nai hal-hal apa Sega yang menjadikan atau menyebabkan ter- 
tutupnya kesempatan penggantian waris.

Bab IV merupakan bab penutup, akan berisi kesim- 
pulan dari pembahasan yang ada dalam bab-oab sebelumnya. 

Tentunya kesimpulan yang saya ambil ini masih banyak me- 
ngandung kelemahan-Kelemahan. Kesimpulan di sini pada aa-
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6

sarnya merupakan ringkasan dari uraian dan pembahasan 
yang ada dalam bab-bab sebelumnya. AKhirnya, pada akhir 
penulisan skripsi ini akan saya sertakan juga saran yang 
saya anggap perlu untuk diajukan.

■^Subekti, Pomok-pokOK Hukum Perdata, cet. XV, In- 
termasaj Jakarta,-I98O, h. 20.

2Ibid., h. 95-96.
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BAB I 
MACAM PEWARISAN 

Seperti diketahui pewarisan merupakan suatu proses 
perpindahan/peralihan hak dan kewajiban dalam lapangan 
hukum harta kekayaan orang yang meninggal (pewaris) kepada 
warisnya. Dengan meninggalnya seseorang, tidak berarti hak 
dan kewajiban/tanggungjawabnya terhadap hubungan hukum da
lam lapangan hukum harta kekayaan menjadi berakhir, melain- 
kan hak dan kewajiban tersebut beralih kepada para waris
nya. ̂

Saat kematian merupakan suatu hal yang penting un

tuk adanya pewarisan, sebab sejak saat kematian itulah 
warisan terbuka.

Mengenai kematian, yang dimaksudkan adalah dalam 
pengertian luas, di sini adalah kematian secara nyata 

(natuurlijke dood) maupun kematian atae^dasar hukum, Kema
tian secara nyata dapat dinyatakan secara medis, yaitu 
berpedoman pada berhentinya denyut jantung seseorang.
Ini merupakan saat yang biasa dianggap sebagai yang menen- 

tukan.** Sedangkan kematian menurut hukum ialah suatu ke- 
adaan seseorang yang meninggakan tempat tinggalnya selaraa 
lima tahun berturut-turut, serta tidak memberi kuasa kept- 
da wakilnya untuk mengurus hak dan kewajiban atas harta 

kekayaannya (lihat pasal 468 jo ^67 BW).^
Menurut undang-undang terjadinya pewarisan dapat 

melalui dua mccam cara yaitu :

7
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1. pewarisan berdasarkan undang-undang;
2. pewarisan berdasarkan testamen/surat wasiat.

Dalctm pewarisan berdasarkan undang-undang, pewaris
an didasarkan atas berbagai raotief (alasan), yaitu selain 
yang bersifat mengatur (melengkapi/aanvullend) ada juga 
yang bersifat memaksa (dwingend). Salah satu motiei' ialah 
adanya pandangan bahw* kelu^rga yang terdekat yang pertama 

berhak atas warisan. Sedangkan dalam pewarisan berdasarkan 
testamen/surat wasiat, yang ditonjolkan adalah kehendak 
daripada pewaris.^

Untuk lebih memperjelcts tentang apa yang dimaksud 
dengan macam-macam pewarisan tersebut di atas, maka dapat 

diiKuti uraian dalam masing-masing sub-bab. Uraian menge

nai macam-macam pewarisan akan lebih dititik-beratkan pa
da macam pewarisan beraasarkan undang-undang, karena mela
lui cara pewarisan seperti ini pokok permasalahan mengenai 
penggantian wans (plaatsvervulling) dapat terjadi.

1. Pewarisan Beraasarkan Undang-undang
Pewarisan berdasarkan undang-undang disebut juga 

pewarisan ab-intestato. Untuk menjadi waris secara ab-in- 
testato haruslah ada hubungan darah dengan pewans. Hal 
m i  menganaung arti bahwa yang menjaai dasar hak mewaris

*
adalah : adanya hubungan aarah (bloedverwanten). Pengatur- 
an tentang siapa-siapa yang terpanggil sebagai waris menu- 

rut undang-undang diatur aalam pasal 83^ BW.
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Menurut pasal 83^ BW w^ris menurut undang undang 
ialah para warga (sanak keluarga yang mempunyai hubungan

V

darah dengan pewaris) dan janda (suami atau isteri yang 

hidup terlama.) Pengertian hubungan darah itu adalah hu
bungan darah yang sah maupun luar kawin. Dimasukkannya 

anak luar kawin sebagai waris dalam ketentuan undang-undang 
berdasar pada kenyataan bahwa anak luar kawin dapat mewa- 
n s  harta kekayaan peninggalan orang tuanya, walaupun un
tuk memperoleh hak waris tersebut ana* luar Kawin harus 
diakui terlebih dahulu oleh orang tuanya. Dengan diakuinya 
anak luar Kawin tersebut, maka terciptalah hubungan hukum 

pewarisan antara anak luar Kawin dengan orang tua yang 

mengakuinya.
Seinng dengan perkembangan alam pikir bangsa kita 

yang seraakin maju, maka hukum warispun lkut berkembang. 
Semula hubungan darah dengan pewaris sebagai dasar hak me- 
waris secara ab-intestato. Keinudian ketentuan tersebut di- 

perluas yaitu dengan adanya ketentuan yang mengatur hak 
waris janda (suami atau isteri yang hidup terlama). Keten
tuan tersebut ada pada pasal 832 BW.

Dahulu pasal 832 ayat 1 BW menentukan bahwa seorang 
janda baru mendapat bagian dari harta warisan almarhum 
suami atau isterinya, apabila tidak aitinggalkan sanak ke- 

luarga dari pewaris sampai aerajat ke-12. Akan tetapi de

ngan diundangkannya Staatsblad 1935 nomor 486 (Stb. 193!? 
no. 486) maka pasal 63^ BW mengalami perubahan seperti ki-

9
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ta baca sekarang aalam pysal 83^ BW. Di Neaerland suauh 
berubah dengan unaang-undang tahun ly23. Seitarang waris

V

raenurut undang-unaang adalah sanak keluarga sampai derajat 
ke-6 dan si janaa.

Bilamana tidak ada sanak keluarga dan tidak ada 
pula janaa, maka seluruh warisan jatuh pada Negara. Negara 
diwajibkan untuk melunasi hutang si peninggdl warisan se- 

Kedar warisan itu mencukupi untuk itu, Orang menjadi sa- 
hak keluarga karena perkawinan, bukanlah waris ab-intesta- 
to, demikian juga tidak berhak atas harta warisan itu ada
lah bekas suami atau isteri yang perkawinannya telah bu- 

bar pada waktu hidupnya si pewaris, entah karena percerai- 
an atau karena alasan lain. Hal ini adalan beralasan seka- 
li karena pada saat keraatian di mana merupakan saat mulai 
terbukanya warisan, status suami atau isteri tersebut tidak 
lagi merupkan suami atau isteri.

Di dalam BW kita ada empat golongan waris karena 
kematian, yang menurut urut-urutannya berhak atas harta 
warisan. Urut-urutan golongan waris tersebut adalah sebagai 
berikut :
1. anak-anak dan/atau keturunannya dan janda;
2. orang tua, saudara-saudara sekandung dan/ atau anak- 

anak keturunannya;

3. kakek-kakek dan nenek-nenek dan leluhur seterusnya ke 
atas daripada pewaris;

/f. sanak keluarga yang lebih jauh dalam garis^ke samping
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sampai derajat ke-6.
Mengcnai urut-urutan wari men-

11

duduki tempat yang pertama, mereka itulah yang bersama- 
sama berhak mewaris semua harto warisan, sedang waris go- 
longan lainnya tidak mendapat bagian. Jika tidak terdapat 
waris golongan ke-1, barulah waris yang termasuk dalam 
golongan ke-̂ ! tampil ke muka begitu seterusnya untuk go

longan waris yang berikutnya.

2. Pewarisan Berdasarkan Testamen/Surat Wasiat
Pewarisan berdasarkan testamen/surat wasiat disebut 

juga dengan pewarisan testamentair.
Ada beberapa definisi tentang pengertian testamen 

atau surat wasiat, Subekti memberikan definisi sebagai 
berikut : " Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernya- 
taan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah

Qia meninggal Lebih jauh Subekti menjelaskan bahwa pa

da ascisnya suatu pernyataan yang demiKian ke luar dari sa
tu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik 
kembali olen si pembuat wasiat. Dengan demikian dapat di- 
mengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh sese
orang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu juga di- 
perbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Pasal 575 BW memberikan definisi tentang pengertian 
testamen/surat wasiat sebagai berikut :
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Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen 
ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang ten
tang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah 
ia jneninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut 
kembali lagi.

Dari definisi pengertian testamen seperti tersebut 
di atas, dapat dikatakan di dalaranya terkandung dua penger
tian.

Pengertian pertama, adalah pengertian testamen se- 

cara ■materiil, yaitu ditinjau dari segi isi di mana tes
tamen merupakan kehendak terakhir seseorang sebelum ia 
meninggal.

Pengertian kedua, adalah pengertian testamen secara 
formal, yaitu ditinjau dari segi bentuk, maka. testamen rae- 

rupakan suatu akta yang memenuhi bentuk sebagaimana di- 
syaratkan oleh undang-undang ipasal 930 BW dan seterusnya, 
sejauh tidak ditentukan lain oleh undang-undang).

Mengenai isi testamen dapat dikatakan bebas dengan 

memperhatikan beberapa larangan antara lain :
a. harus mengenai sesuatu yang diperbolehkan undang-undang;
b. tidak raengakibatkan bahaya tata tertib umum;

c. tidak melanggar kesusilaan;
d. tidak boleh melanggar peraturan mengenai legitieme 

portie.
Sedangkan mengenai bentuk testamen dapat dikatakan 

tidak bebas, artinya kalau orang membuat testamen dengan 

tidak menurut bentuk yang dikehenaaki oleh undang-undang 
maka pemberian itu adalah tidak sah.^
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Pada umumnya suatu testainen berisi apa yang dinama- 
kan "erf stelling'1, yaitu penunjukan seseorang atau bebera-

V

pa orang untuk menjadi w^ris yang akan menaapat seluruh 
atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dina- 
makan "testamentaire erfgenaam", yaitu waris menurut wasiat 
dan sama halnya dengan seorang waris menurut undang-undang, 

ia memperoleh segala hak dan kswajitian si meninggal "onder 
algemene titel".^4" Selain berisi penunjukan wans suatu 
testomen dapat juga berisi suatu legaat, yaitu suatu pem- 
berian kepada seseorang yang berupa suatu benda tertentu 
atau pelaksanaan hak yang diberikan kep^danya dari sekalian 

waris, pendeknya suatu legaat memberikan suatu hak penun- 
tutan terhadap boedel. Orang yang menerima suatu legaat 
ainamakan "legataris", ia bukan waris, sebab ia tidak 

menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban- 
kewajibannya, y^ng penting ia tidak diwttjiokan membayar 

hutang-hutangnya.*^
.Setelah diuraikan secara garxs besar mengenai 

pengertian cara-cara pewarisan seperti terurai di atas, 
maka menurut henttt saya dapatlah dit^rik suatu pengertian 
mengenai masing masingpewarisan itu adalah sebagai beri
kut :
1. da.lam pewarisan berdasarkan undang-undang atau disebut 

juga pewarisan secara ab-intestato, untuk menjadi waris 

haruslah ada hubungan darah dengan pewaris. Hal ini ber- 
arti yang menjadi dasar hak mewaris adalah adanya hu-
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bungan darah (bloedverwantschap), solain itu juga janda. 

Dacar pemikirannya adalah adanya ketentuan Undang- 
undang yang mengatur mengenai waris ab-intestato di 
mana di dalamnya disebutkan secara tegas mengenai urut- 
urtan golongan waris yang berhak atas harta warisan 
dan berapa besar bagianya yang menjadi hak masing-masing 
waris tersebut;

2. dalam pewarisan berdasarkan testamen/surat wasiat, un
tuk memperoleh hak waris aidasarkan adanya testamen 
yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi dasar hak mewaris 
adalan testamen tersebut, demikian juga mengenai kewa- 

jiban-kewajibannya hanyalah terbatas sebogaimana isi 
testamen.

Dengan adanya perbedaan kriteria hak mewaris balk 
dalam pewarisan secara ab-intestato maupun dalam pewaris
an tectamentair-, maka masalah yang timbul dengan sendiri- 
nya akan berbeda juga.

Pitlo raengem«kakan pendapatnya, bahwa antara kedu- 
dukan waris karena kematian dengan waris itarena wasiat 
ada beberapa titik perbedaan yaitu yang berhubungan dengan 
pasal 912 BW. Selanjutnya dikemukakannya, bahwa pada pe
warisan karena testamen tidak pernah ada pergantian (ne- 

cuali dalam hal tersebut dalam pasal 975 BW). Ini merupa
kan satu-satunya penggantian waris (.plaatsvervulling) y£.ng 

dimungkinkan berdasarkan testamen. Dalam pasal 97!? BW di- 
jeleaskan bilamana seorang yang mengharapkan harta warisan
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itu meninggal terlebih dahulu daripada yang dibebani ino- 
nyimpun harta warisan itu, maita haK daripada orang yang 
mengharapkan tadi ueralih kepada anak-anak/keturunannya. 
Sebagai misal, seorang A yang mempunyai anak B membuat 
suatu penetapan Fidei Commis kepada B untuk kepentingan 
anak-anaknya B yaitu C dan D. Maka bilamana kemudian C 
meninggal lebih dahulu daripada B, maka hak C beralih ke

pada anak-anaknya C. Jadi kalau B keraudian meninggal, maka 
harta warisan harus diserahkan kepada ,} dan and:-anak C. 

Begitu juga apabila D mendahului mati B dengan meninggal- 

kan anak-anak, maka setelah D meninggal warisan A beralih 
kepada anak-anak C dan anak-anak D.
Jadi pasal 97!? BW memungkinkan adanya penggantian waris 
(plaatsvervulling). Ini merupakan suatu perkecualian* Da
lam hal waris dengan wasiat meninggal dunia lebih dahulu 

daripada pewaris, maka ini berarti pemberian itu hapus. 
Satu perbodaan lagi yang dikemukakan Pitlo adalah dalam 
hal pemasukan, waris dengan wasiat tidak menikmati apa-apa 
dari pemasukan.^

^Ibid.

^A. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-unaang 
Hukum Perdata Belanda, jilid I, cet. (terjemahan Tsa 
7vriolT7 Tntermasa, Jakarta, 1979 •
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-^Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, cet, VII, (terjemahan aari Burgerlijk Wet 
boek), Pradnya Parajnita, Jakarta, ly?5» h. 144.

V

^Marthalena Pohan, Hukum Waris I, Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, Surabaya, lyBl", h* p.

7'Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit1, h. 207.

8Ibid.

^Subekti, op. cit., h. 106.

^Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit., h. 21b.
11Senat Mahasiswa Fakultas HuKum Universitas 

Airlangga, Diktat Hukum Perdata ( tidak diperdagangkan ) 
Surabaya, 19557 h.29•

1 PSubekti, op. cit., h. 107.

13Ibid.

^A. Pitlo, op. cit., h. 6>.
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PENGGANTIAN WARIS (PLAATSVERVULLING)
BAB II

1. Pengertian Penggantian Waris

Tentang pengertian penggantian waris tidak diberi-
kan secara tegas dalam pusal-pasal BW.

Dalam pasal 841 BW disebutkan bahwa "Peflgantian
memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertin-
dak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak

ISorang yang diganti". y Kalau kita perhatikan redaksi pasal 

841 BW tersebut, terutama pada kata ;’untuk bertindak se
bagai pengganti", seolah-olah mengandung arti bahwa yang 
dimaksud di aalamnya adalan sebagai suatu " perwakilan

Klaassen - Eggens mengemukakan pendapatnya, bahwa 
pandangan tentang perwakilan untuk penggantian tempat/ 
penggantian waris, perlu dihilangkan. Sebab orang yang 
menggantiaKan kedudukan sebagai waris di sini tidak mewa- 
kili orang yang meninggal lebih danulu yang digantikannya 
tersebut, demikian juga orang yang menggantikan kedudukan 

sebagai waris tersebut bukanlah bertindak atas naraa orang 
yang digantikan, akan tetapi orang yang menggantikan kedu
dukan sebagai waris tersebut adalah memperoleh hak dan ke
wajiban orang yang digantikannya, karena kedudukan atau 
tempat orang yang diganti tersebut menjadi lowong karena 

kematiannya.^
Pendapat yang dikemukakan oleh Klaassen - Eggens

17
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tersebut di atas didukung oleh beberapa surjana di antara- 

nya Pitlo yang menyebutkan bahwa adanya pandangan tentang
V

perwakilan yang ada dalam undang-undang yang dipakai untuk 

melukiskan pengertian penggantian waris, tidaklah begitu 

baik. Sebab orang yang tempatnya digantikan itu adalah 
orang yang mcninggal. Jadi dalam hal ini tidak ada perwa- 
kilan.17

Menurut hemat saya, maksua pembuat undang-undang 
dengan menggunakan istilah memberi hak kepada seseorang 
untuk. bertindak sebagai pengganti sebagaimana yang ada 

dalam pasal 8̂ -1 BW, janganlah diartikan sebagai suatu per
wakilan, akan tetapi dimaksudkan untuk menggamb&rkan peng
gantian waris sebegai suatu pemberian hak waris atau se

bagai suatu cara memperoleh kedudukan sebagai waris. Jadi 
dalam penggantian waris sebagai salah satu cara untuit mem
peroleh kedudukan sebagai waris di sini diartiKan : sese

orang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan kare

na kedudukannya sendiri, melainkan menggantikan keaudukan/ 
tempat orang lain yang seharusnya orang tersebut menerima- 
nya. Orang yang seharusnya mewaris tersebut telah mening- 
gal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga dalam pewaris
an orang yang menggantikan tersebut terpanggil/tampil un
tuk menduduki tempat yang lowong karena kem^tian orang 
yang digantikan tersebut. Jadi, orang dikatakan mewaris 

secara pergantian ialah orang yang muncul dalam harta pe

warisan untuk orang lain. Orang lain itu haruslah sudah
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meninggal sebelum pewaris meninggal. Hal ini sebagaimana 
disyaratkan dalam pasal 847 BW.

Tentang penggatian waris sebagai salah satu cara 
untuk memperoleh kedudukan sebagai waris, secara umum h^- 
nya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang 

(ab~intest<ato), di mana dalam pewarisan ab-intestato ini 
seseorang dapat memperoleh warisan. Dasar hak mewarisnya 

adalah : hubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus 
ke bawah/keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah yaitu 
keturunan-keturunan sah. Keluarga sedarah dalam garis me- 
nyimpang/menyampmg ke atas tidak berhak mewaris dengan 
pergantian. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal-pasal 

84<3 dan 843 BW.
Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah seb-gai 

berikut :

Pasal 84^
Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, ber- 
langsung terus dengan tiada akhirnya,
Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selama- 
nya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa 
anak si yang meninggal mewaris bersama-sania dengan 
keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih da
hulu, maupun sekaliun keturunan mere^a mewaris ber- 
sama-sama, s.’tu sama lain dalam pertalian keluarga 
yang berbeaa-beda derajatnya.

rasal 843* " Tiadalah pergantian terhedap keluarga sedarah 
daxam garis menyimpr.ng ke atas. Keluarga yang terdeKat da

lam kedua.garis, menyampingkan segala keluarga dalam per-
1 Mdernjatan yang lebih jaun ",

Dalam garis menyimpang pergantian waris diperboleh-
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seperti disebutkan dalam pasnl-paual (344 dan 845 BW.
Seperti sebelumnya telah saya jelaskan, b^hwn ten-

V

tang penggantian wans sebagai salah satu cara untuk mem
peroleh keaudukan sebagai waris secara umum hanya dapat 
terjadi dalam pewarisan beraasarkan unaang-undang, namun 
begitu masih ada satu perkecualian mengenai penggantian 

waris yang merupakan satu-oatunya peristiwa kemungkinan 

penggantian waris dalam pewarisan beraasarkan testamen 
yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal y75 BW, Untuk 
keterangan mengenai hal tersebut dapat dilihat aalam urai

an pada halaman 15 suripsi mi.

Untuk bertindak sebagai waris secara pergantian ha
ras Lah dipenuhi beberapa persyaratan. Menurut hemat saya, 
syarat-syarat tersebut antara lain ialah ;
a. orang yang menggantikan haruslah memenuhi syarat sebagai 

waris. Orang tersebut tidak bolen tiaak pantas artinya 
harus pantas sebagai waris aan tidak dicabut haknya oleh 
pewaris untuk mewaris dengan testamen. Tidak boleh tidak 
pantas di sini dalam hubungannya atau dalam keaudukannya 
seoagai Waris secara pergantian terhadap harto warisan 
pewaris. Ini narus aibedakan dengan pengertian tidak 
pantas sebagai waris terhauap harta warisan orang tuanya 

sendin. Meskipun ia tiaak pantas mewaris terhr-dap hart, 
wansau orang tuanya sendiri, orang tersenut masin dapat 
menggantikan kedudukan sebagai waris terhadap harta wa- 

riscin kakeknya.

20
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Sebagai contoh : A meninggal denjan meninggalkan dua 
orang anak yaitu B dan C. C sudah meninggal lebih da-

v *

hulu dan meninggalkan anak D. Dalam harta warisan C, 
si D ini tidak pantas. Walaupun D ini tidak pr.ntas me
waris terhadap harta warisan orang tuanya sendiri yaitu 

C, D masih dapat menggantikan kecuaudukan C dalam harta 
warisan kakeknya A.

b. orang yang digantikan tempatnya, harus sudah meninggal 

lebih dahulu, karena orang tidak dapat bertindak seba
gai pengganti orang yang masih hidup (lihat pasal 847 
BW);

c. orang yang digantikan tempatnya haruslah orang yang 
pantas/patut mewaris, ia tidak menolak harta warisan;

d. pergantian hanya terjaai oleh keturunan sah. Ini ber- 
arti bahwa dalam penggantian waris yang berhak sebagai 
waris dengan pergantian adalah golongan waris dalam ga

ris lurus ke bawah sampai derajat ke-fe, dengan demikian 
tidak dikenal pergantian dalam garis ke atas.

Sehubungan dengan adanya persyaratan bahwa pergan
tian hanya terjadi oleh keturunan sa h , maka perlu dijelas- 

kan bahwa yang dimaksud dengan keturunan sah ialah : anak 
yang lahir dari perkawinan yang sah. Kepastian seorang 
anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. 
SehuDungan dengan hal tersebut dalam BW ditetapkan suatu 
tenggang kandungan paling lama yaitu 300 hari dan paling 

pendek yaitu loO hari. Seorang anak yang lahir setelah

21
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perkawinan orang tuanya bubar statusnya adalah bukan anak 
sah (lihat pasal-pasal : 250, 2>1, 252, 255 BW).

VDengan adanya krlteria persyaratan keturunan sah 
saja yang dapat mewaris aengan pergantian, maka anak luar 
kawin tidak dapat mewaris dengan pergantian. Sebagai misal 
: A raeninggal dengan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 
B dan C. C suaah meninggal lebin dahulu dengan meninggalkan 

seorang anak sah D dan seorang anak luar kawin E, dalam 
peristiwa penggantian waris ini maka keturunan sah yaitu 
cucu'(D) dapat mewaris aengan pergantian, sedangkan E ti
dak dapat mewaris aengan pergantian.

Menurut sistem yang dianut BW dengan adanya ketu
runan di luar perkawinan belum terjadi hubungan hukum ke
luarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan 
■'pengakuan" lahirlah suatu pertalian kekeluargaan dengan 

akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan 
orang tuanya yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan ke- 
keluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu 
yang mengakuinya belum dianggap ada sebelum diadakan 
'• pengesahan " anak yang merupakan suatu langkah lebih 
lanjut lagi daripacia pengakuan. Dengan adanya pengesahan 
anak, mengakibatkan banwa terhadap anak tersebut akan ber- 

laku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah- 
olah an<*k tersebut dilahirkan dalam perkawinan, (lihat 

pasal-pasal 272, 274, 277 BW).
Dengan mengingat ketentuan sebagaimana tersebut
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dalam pasal-pasal di atas, maka status anak luar kawin 

tersebut menjadi anak sah, sebagai akibat hukumnya anak 

tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pe
warisan sebagaimana halnya anak sah. Dengan demikian anak 
tersebut juga mempunyai hak untuk bertindak dengan pergan
tian atau memperoleh kedudukan sebagai waris dengan per
gantian, dalctin pembagian harta warisanpun anak tersebut 
mendapatkan bagian yang sama besarnya seperti halnya anak 
yang dilahirkan dalam perkawinan.

2. Macam Penggantian Waris
Dalam undang-undang dikenal adanya tiga macam peris- 

tiwa penggantian waris yaitu sebagaimana diatur dalam pa

sal-pasal 842, 844, 845 BW. Kedua peristiwa yang pertama 
(pasal tf42 dan 844 BW) terdapat dalam Code Civil, sedang- 
kan peristiwa yang ketiga (pasal ti45 BW) merupakan penam- 

bahan.
Dalam setiap peristiwa penggantian waris terjadi- 

nya/berlangsung tanpa akhir. Bukan saja anak dari orang 
yang meninggal lebih dahulu yang dapat mewaris dengan per
gantian, akan tetapi juga keturunan-keturunannya.

Macam-macam penggantian waris tersebut adalah se
bagai berikut.

Pertama, ialah menurut pasal £342 BW yaitu pergan

tian dalam garis lurus ke bawah yang sah. Ini aapat ber- 
langsung terus tiada akhirnya."^ Tiap anak yang meninggal
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lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu 

juga jika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu yang
ymeninggal lebin danulu, ia juga digantikan oleh anak-anak- 

nya begitu seterusnya dengan ketentuan, bahwa segenap ke
turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus 
dianggap sebagai satu cabang (staak) aan bersama-sama mem- 
peroleh bagian yang mereka gantikan. Dengan demikian, ji

ka semua anak pewaris tel«h meninggal lebih dahulu sehmg- 
ga hanya ada cucu-cucunya, maka mereka mewaris atas dasar 
pergantian. Mereka tidak mewaris secara uit eigen hoofde 
(atas diri sendiri). MereKa ini d^pat mewaris secara uit 
eigen hooide apabila semua anaK pewaris ternyata tidak 

pantas atau menolak atau dicaout hak mewarisnya. Dalam 
hal ini tidak mungkin terjadi pergantian sebab anak-anak 
pewaris tersebut masih hidup, sedangkan kita ketahui peng

gantian waris hanya dapat terjadi kalau ada yang meninggal.

Kedua, ialah menurut pasal 844 I3W yaitu pengantian 
waris dalam garis menyimpang, atas keuntungan sekalian 
anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan 
yang telah meninggal lebih dahulu. Sebagaimana halnya de
ngan penggantian waris dalam garis lurus ke bawah, dalam 
pasal ini termasuk juga mereka (anak-anak dan keturunan) 
bersama-sama dengan paman-paman dan bibi-bibi mereka me
waris harta warisan, juga setelah saudara-saudara dari 

yang meninggal itu meninggal lebih dahulu, maka warisan 
itu akan boralih dalam derajat yang sama atau derajat yang
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tidak sama.^ Kalau kita perhatikan pasal tersebut, maka 
dalam macam pengantian waris yang kedua ini undang-undang 

mengulangi ayat kedua dari pasal 84^ BW. Perlu saya tam- 
bahkan di sini pergantian terjadi tidak saja apabila sau- 
dara yang meninggal lebih dahulu itu seayah-seibu dengan 
pewaris, tetapi juga apabila mereka tiaak seayah atau se- 
ibu dengan pewaris. Apa yang dioicarakan sehubungan dengan 
pasal 8^2 BW, yaitu mengenai pembagian dalam setiap pan- 
cang juga berlaku di sini. Juga bagi keturunan dari sau- 

dara berlaku, bahwa mereka hanya akan bertindak untuk diri/ 
mewaris secara uit eigen hoofde apabila semua saudara-sau- 
dara itu, termasuk orang-orang yang tidak pantas atau te

lah tnenolak,

Ketiga, ialah menurut pasal tî 5 BW yaitu pengganti
an Waris dalam garis menyimpang, apabila disampmg kepo- 

nakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pe-. 
waris, masih ada anak-anak atau keturunan-keturunan sau-

dara laki-laki atau perempuan darinya, saudara-saudara
21tersebut telah meninggal lebih dahulu. Dengan demikian 

pada peristiwa penggantian waris yang ketiga ini, anak- 
anak atau keturunan-keturunan dari keponakan yang bertali
an keluarga sedarah terdekat ini menggantikan tempat orang 
tuanya dan mewaris bersama-sama dengan keponakan pewaris.

Dari uraian mengenai ketiga macam penggantian waris 

sebagaimana telah saya kemukakan tersebut di atas, yang 
perlu diperhatikan bahwa apa yang ditentukan oleh undang-

25
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db

undang dalam ayat kedua dari pasal 842 BW, yang kemudian 
juga berlaku dalam macam penggantian waris yang Kedua, ma-

v*

ka untuk peristiwa penggantian waris yang ketiga hal ter
sebut tidak berlaku. Apabila semua keponakan yang sedera- 

jat meninggal lebih dahulu, maka keturunan dari keponakan 
ini mewaris untuk dirinya sendiri, di mana yang bertalian 
keluarga sedarah yang terdekat dapat menyampingkan yang 

lain-lain, kecuali apabila "orang yang terdekat dengan pe
waris11 (dalam bahasa Belanda dinamakan ''degene") mempunyai 
lagi satu atau beberapa orang keponakan pada saat pewaris
meninggal, sedangkan ayah atau ibu dari keponakan ini sau-

dddara dari "degene”, meninggal sebelum pewaris.

Sebagaimana halnya dengan penggantian waris yang 

diatur dalam pasal ^44 BW, maka dalam penggantian waris 
yang diatur dalam pasal 84> BW tidak ada bedanya apakah 
saudara yang meninggal lebih dahulu itu seayah-seibu, atau 

seayah atau seiou saja, asal saja orang yang digantikan 
tempatnya adalah sanak keluarga sedarah dari pewaris.

■^Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit«, h. ^0 9. 
lhDJ.G. Klaassen dan J.E. Eggens, Hukum Waris, 

bagian I, Literatur wajib pada Jurusan Notariat Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, saduran dan Huwelijks Goederen 
Bn Erirecht, ESA Study Club, Jakarta, 1979? h, 28.

^A. Pitlo, op. cit., h. 32
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*| u
Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit.,

,19Ibid., h. 209.

20Ibid., h. 210.

21Ibid.

A. Pitlo, op. cit., n. 36.22

h. 210.
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BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 
DALAM PENGGANTIAN WARIS

BAB III

Dengan uraian dan perabahasan pada dua bob sebelum- 

nya, maka telah cukup kiranya pengertian kita tentang ga
ris besar penggantian waris dan sampailah Kita pada tin- 

jauan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
penggantian waris.

Adapun hal-nal yang perlu diperhatikan di sini, 
dalam hubungannya dengan pembagian harta warisan, hal-hal 
tersebut sangat berpengaruh ternadap bagian yang diterima 
oleh masing-masing waris. Dalam hal tertutupnya kesempatan 
penggantian Waris yang terjadi pada beoerapa wans, maka 
asan berpengaruh juga terhadap bagian yang akan diterima 
oleh waris lamnya.

1. Bagian Ahli Waris Dalam Penggantian Waris
Pembagian harta warisan untuk para w«ris dalasi 

penggantian waris, di sini kita dasarkan pada macam-macam 
penggantian waris sebagaimana telah saya uraikan dalam 
bab II sub-oab 2, bahwa undang-undang nanya mengenai tiga 
macam proses penggantian waris.

Perlu diingatkan di sini, bahwa dalam hal pembagian 
harta warisan dalam penggantian waris, yang perlu diperha
tikan adalah bagian yang diterima oleh masing-masing waris 
baik itu seorang laki-laki atau perempuan, Di antara para
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waris dari satu golongan atau dari satu cabang (staak), 
harta warisan itu selalu dibagi sama rata besarnya,

V

Undang-undang mengenai tiga macam penggantian waris 
yaitu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 842, 844, dan 
845 BW, Sehubungan dengan tinjauan pada sub-bab 1 bab ini 
yaitu mengenai bagian waris dalam penggantian waris, di 
sini akan saya gambarkan dalam beberapa contoh, Adapun 

contoh-contoh tersebut saya dasarkan atas uraian mengenai 
macam-macam penggantian waris sebagaimana telah saya urai- 

kan pada halaman 2 3, 2 4, 25 skripsi ini.
Pertama, penggantian waris menurut pasal 842 BW. 

Contoh : A meninggal dunia. Ia adalah seorang janda (duda), 
mempunyai dua orang anak, B dan C. C meninggal lebih dahu
lu. C mempunyai dua orang anak, D dan K. E meninggal sebe- 
lum A, dengan meninggalkan dua orang anak, F dan G.
Pembagian harta warisan dari a terftadi sebagai berikut : 
keturunan C bersama-sama, beserta B memperoleh warisan A.
B menerima setengah bagian, keturunan C menerima setengah 
bagian yang lain. Dalam bagian yang £ untuk keturunan C 

ini, D menerima setengahnya yaitu : 1 X i = i bagian, se- 
aangkan sisanya dibagi untuk dua orang keturunan E yaitu 

F dan G, sehingga masing-masing menerima i X i = 1/8 bagian. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut 
ini.
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A ---- 7 ------------7 -t i» ti »t i
i  t
t i
i  l

B (C)

D (E) —  ------r—I Ii rt ti it i
t  i
i t

F G

Keterangan Gambar

A adalah pewaris;
----------  adalah garis perkawinan;
..........  adalah garis keturunan;
( ) berarti meninggal lebih dahulu.

Kedua, penggantian waris menurut pasal Qkk BW yaitu 
penggantian waris dalam garis menyimpang/menyamping.

Pada penggantian waris yang terjadi ai sini dapat digam- 
barkan di mana tiap saudara yang meninggal, baik sekandung 
maupun sauaara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digan
tikan oleh anak-anak dan/atau keturunannya. Dalam penggan
tian waris kedua ini, pembagian dalam setiap pancang juga 
berlaku di sini. Contoh : A meninggal dunia, meninggalkan 
saudara sekandung B, anak-anak sauaara seKandung C yang 

meninggal lebih dahulu yaitu E dan F, clan seorang cucu da
ri saudara sekandung D yang meninggal lebih aahulu yaitu
H.
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Pembagian harta warisan dari A terjadi sebagai berikut :
B menerima sepertiga bagian, IS dan F menggantikan keduduk-

V

an orang tuanya C yang besarnya bagian 1/3, sehingga ma- 
sing-masing menerima 1/Z X 1/3 = 1/6 bagian, sedangkan 
keturunan dan garis D yaitu II yang menggantikan kedudukan 

orang tuanya G menerima 1/3 bagian.

A B (C) (D)

E F (G)

H

Keterangan Gambar
A adalah pewaris;
-----------  adalah garis perkawinan;
...........  adalah garis keturunan;
( ) berarti meninggal lebih dahulu.

Ketiga, penggantian waris menurut pasal BW 
yaitu penggantian waris dalam garis menyimpang/menyamping 
yang leoih jauh hubungannya. Pada penggantian wans yang 

terjadi di sini dapat digambarkan di mana ai samping ke

ponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat aengan 
pewaris, masih ada anak-anak dan atau keturunan-keturunan
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saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara-saudara 
tersebut telah meninggal lebih dahulu. Dalam peristiwa 
penggantian wans ini, maka anak-anak dan atau keturunan 
tersebut bersama-sama mewaris dengan keponakan pewaris 
tadi. Contoh : A meninggal dunia (pewaris) meninggalkan 

keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat C aan 
anak-anak dari saudara keponakan C yaitu E dan F, C meru
pakan anak dari saudara pewaris yaitu B, sedangkan E dan 

F merupakan cucu dari saudara pewaris B yang menggantikan 
keduaukan orang tuanya yaitu D. Pembagian harta warisan 

dari A terjadi sebagai berikut : keponakan C menerima se- 

tengah bagian, sisanya untuk anak-anak saudaranya yaitu E 
dan F sehingga masing-masing menerima 1/2 X 1/2 = 1/4 ba
gian .

A (B)

E F

Keterangan Gambar
A adalah pewaris;
-------------  adalah garis perkawinan;

.............  adalah garis keturunan;
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( ) berarti meninggal lebih uahulu.

^ • Tort^-tupnya Kesempatan Penggantian Waris
Dalam suatu peristiwa pewarisan ada beoerapa hal 

yang menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh keduduk
an sebagai waris secara pergantian atau dengan kata lain 

dikatakan kesempatan mewaris secara pergantian ataa diri 

seseorang menjadi tertutup. Adapun hal-hal yang menyebab- 
kannya antara lain karena alasan : tidak pantas/tidak pa- 
tut mewaris (onwaardig); menolak warisan atau dicabut hak 
warisnya oleh pewaris.

Apabila pada saat terbukanya pewarisan terdapat be

berapa orang waris dan di antara beberapa orang waris ter
sebut ada orang-orang yang dinyatakan tidak berhak mewaris 
karena alasan tidak pantas mewaris (.onwaardig); menolak 
warisan atau dicabut hak warisnya oleh pewaris, maka peng
gantian waris menjadi tertutup untuk anak-anak/keturunan 
orang-orang yang tergolong tidak berhak mewaris tersebut, 
dengan demikian harta warisan jatuh pada waris yang lain. 

Jikalau semua anak pewaris telah meninggal lebih dahulu 
sehingga hanya ada cucu-cucunya, maka mereka mewaris atas 
dasar pergantian, mereka tidak mewaris secara uit eigen 
hoofde (atae diri sendiri), Mereka dapat mewaris eecara 
uit eigen hoofde, apabila semua anak pewaris masih hidup 

dan dinyatakan tidak pantas mewarisj menolak warisan atau 

dicabut hak warisnya oleh pewaris. Dalam hal ini tidak
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mungkin terjadi penggantian waris sebab anak-anak pewaris 
tersebut masih hidup, sedangkan kita ketahui penggantian

V

waris hanya dapat terjadi kalau ada yang meninggal lebih 
dahulu.

Tentang ketidak pantasan/ketidak patutan mewaris 
oleh unaang-undang telah ditentukan mengenai orang-orang 
yang karena perbuatannya menyebabkan tidak pantas/tidak 
patut mewaris. Menurut pasal 836 BW, orang-orang yang digo- 
longkan ke dalam hal tersebut adalah :
1. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah 

membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. mereka yang dengan keputusan hakira pernah dipersalahkan 

karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 
pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 

pidana 5 tahun atau lebih;
3. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah men- 

cegah pewaris untuk membuat/mencabut surat wasiatnya;
4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsu

2^surat wasiat pewaris,
Tentang ketidak pantasan/ketidak patutan seseorang 

untuk mewaris masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Apa- 
kah orang yang tiaak pantas mewaris karena sesuatu hal 
seperti tersebut di atas, secara otomatis menurut hukum 
menjadi tidak pantas ataukah harus dengan suatu putusan 

hakira V Kalau kita perhatikan hal-hal yang ada pada angka
1 aan 2 seperti diatur dalam pasal 838 BW, maka dalam pasal

34

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGGANTIAN WARIS (PLAATSVERVULLING) 
SEBAGAI SALAH SATU CARA MEWARIS 
MENURUT BURGERLIJK WETBOEK 
 

EDY PRIJANTO



35

tersebut disyaratkan adanya putusan hakim* Tanpa adanya 
putuean hakim tidaklah beralasan untuk menyatakan seseorang 
tidak pantas/tidak patut, Hal ini berbeda dengan ketentuan 
yang ada dalam angka 3 dan untuk menyatakan seseorang 
tidak pantas/tidak patut mewaris tidak diperlukan piatusan 
hakim tentang hukuman karena perbuatan yang disebutkan ta~ 
di.

Dengan terbukanya pewarisan, seorang waris dapat 
memilih apakah ia menerima atau menolak warisan atau ada 
pula kemungkinan untuk menerima tetapi aengan ketentuan 

la tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si mening
gal, yang melebini bagiannya dalam warisan itu. Undang- 

undang tidak menetapkan su.atu waktu, seorang waris iiarus 
menentukan sikapnya. Seorang waris yang dituntut untuk 
menentukan sikap, mempunyai nak untuk meminta suatu waktu 
untuk berpikir, hingga selama empat bulan. Mengenai peno- 
lakan harus ailakukan dengan suatu perr.yataan kepada Pani- 
tera Pengadilan Negeri setempat di mano warisan itu telah 
terbuka. Dengan adanya penolakan ini, dianggap hak waris 
dari seorang waris tersebut menjadi hilang, dianggap ticak 

pernah menjadi waris (linat pasal-pasal 1057, 10>8 BW).
Dengan dicabutnya hak waris seorang waris dengan 

testament, maka ternadap waris tersebut sudan tidak mempu
nyai Kesempatan mewaris.

Untuk lebih memperjelas mengenai gambaran tcrtutup- 

nya kesempatan penggantian waris karena adanya hal-nal
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sebagaimana telah saya uraikan di at^s, maka di sini akan 
saya sertakan dalam bentuk contoh. Contoh : A meninggal

*
dunia, meninggalkan tiga orang anak yaitu B, C dan D. B 
mempunyai dua orang anak yaitu dan C mempunyai se

orang anak yaitu sedangkan D mempunyai tiga orang anak 
yaitu D-̂ , fig, D-y Apabila B, C dan D tidak pantas mewaris/ 
menolak wansan/aic<3.but nak warisnya oleh pewaris, maka 

setiap cucu mewaris atas dxri sendiri (uit eigen hoofde) 
masing-masing raenerima seperenam bagian.

Apabila B, C dan D meninggal eebelum A, maka cucu- 
cucu pewaris dapat mewaris secara pergantian menggantikan 

kedudakan/tempat orang tuanya yang menjadi lowong, mereka 
ini mewaris pancang demi pancang uan setiap pancang dib«ji 

nama besarnya. Pembagian yang terjadi adalah : B^, B^ 
masing-masing menerima 1/2 X 1/3 = 1/6 bagian; C-̂  menerima 
1/3 bagian; D^, Dp, D^ masing-masing menerima bagian 

1/3 X 1/3 = 1/9 bagian.
Apabila B, C dan D masih hidup tetapi dalam pewa

risan ini B menolak, maka sebagai waris adalah C dan D 
masing-masing menerima 1/2 bagian. B-̂  dan B-, tertutup ke- 
mungkinannya untuk penggantian waris.

Apabila B meninggal lebih dahulu, C menolak dan D 
tidak pantas mewaris, maka harta warisan jatuh pada anak- 

anak B yaitu B-̂  dan B^ yang menggantikan kedudukan orang 
tuanya, masing-masing menerima 1/2 bagian. Anak-anak dari 

C dan D tertutup kesempatannya.
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Keteranflan Gambar
A adalah pewaris;

-------------  adalah garis perkawinan;

.............  adalah garis keturunan.

2 5•'Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit,, h. 209.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGGANTIAN WARIS (PLAATSVERVULLING) 
SEBAGAI SALAH SATU CARA MEWARIS 
MENURUT BURGERLIJK WETBOEK 
 

EDY PRIJANTO



BAB IV 
PENUTUP

1. Kesimpulan
Penggantian waris merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh kedudukan sebagai waris menurut BW. Seseorang 
dikatakan mewaris secara plaatsvervulling (penggantian 
waris) adalah seseorang yang menerima harta warisan dari 

pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi 
menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya meneri
ma warisan. Orang lain yang senarusnya menerima warisan 
telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga 

dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpang- 

gil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong karena ke
matian orang yang digantikan tersebut.

Penggantian waris secara umum hanya dapat terjadi 
lalam pewarisan berdasarkan undang-undang (ab-intestato), 
namun begitu masih ada satu perkecualian mengenai penggan
tian waris yang merupakan satu-satunya peristiwa kenung- 
kinan penggantian waris dalam pewarisan berdasarkan tes- 

taraen yaitu sebagaimana yang ada pada pasal 975 BW.
Dalam peristiwa penggantian waris yang terjadi pa

da pewarisan berdasarkan undang-undang (ab-intestato), da- 
sar hak mewarisnya adalah adanya hubungan darah dengan pe
waris. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah se

bagai Keturunan sah dari pewaris, dalara hal ini yang ter- 
panggil untuk memperoleh kedudukan sebagai waris adalah
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keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah yang sah. Ti- 
adalah penggantian waris untuK keluarga sedarah dalam ga-

V

ris menyimpang/menyamping ke atas. Dalam garis menyimpang/ 
menyamping penggantian waris dapat terjadi seperti diatur 
dalam pasal pasal 8Vf dan BW.

Anak luar kawin tidaK memperoleh keuudukan sebagai 
waris secara pergantian, ia tidak dapat menggantikan ke

dudukan orang tuanya yang meninggal lebih danulu dari pe
waris dalam suatu pewarisan.

Untuk bertindak sebagai wans secara pergantian, 
menurut hemat saya haruslah dipenuni beberapa persyaratan. 

Persyaratan terseout antara lain adalah sebagai berikut :

a. orang yang menggantikan haruslah memenuhi syarat seba
gai waris. la tidak boleh tidak pantas, artinya ia ha

ruslah orang yang pantas untuk mewaris dan tidak dica- 
but hak warisnya oleh pewaris. Tidak boleh tidak pantas 
di sini dalam kedudukannya sebagai waris secara pergan-' 

tian terhadap harta warisan kakeknya. Ini harus dibeda- 
kan dengan pengertian tidak pantas sebagai waris terha

dap harta warisan orang tuanya sendin. Meskipun ia ti
dak pandas mewaris harta warisan orang tuanya sendiri, 
la masih dapat menggantikan kedudukan seoagai w^ris 
terhadap harta warisan kakeknya;

b. orang yang digantikan tempatnya, mesti sudah meninggal 
lebih dahulu, orang tidak dapat bertinuank sebagai peng- 

ganti orang yang tn̂ sih nidup. Antara pewaris dengan
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orang yang digantikan tictak boieh aua orang yang r̂ asih 
hidup;

v  *

c. pergantian nanya aapat terjadi oleh keturunan sah.

Dari tiga macam penggantian waris sebagaimana di
atur dalam pasal-pasal 842, 044 clan 845 BW, yang perlu di- 
perhatiKan aaalan bahwa setiap Keturunan dari satu orang 
yang meninggal lebin dahulu yang digantikan- tempatnya ter

sebut haruslah dianggap sebagai satu cabang (.staak) dan 

oersama-sama memperoleh bagian yang mereka gantikan. Ada- 
pun mengenai bagian warisan yang aiterima oleh masing-ma- 

sing waris baik itu seorang laki-laki atau perempuan ada
lah sama besarnya dan di antara para waris dari satu ca
bang, harta warisan itu selalu dibagi sama rata besarnya.

Kesempatan penggantian waris dapat tertutup, apa

bila paaa saat terbukanya warisan anak pewaris dinyatakan 
tidak pantas mewaris (onwaardig); menolak warisan atau di
cabut hak warisnya oleh pewaris, sebagai akibatnya anak- 

anak keturunannya tidak berhak menggantikan kedudukan se
bagai waris, dengan demikian warisan jatuh pada waris y&ng 
Iain.

2, Saran
Sebagai akhir penulisan skripsi ini akan saya aju- 

kan sedikit saran yang saya anggap ada hubungannya dengan 
masalah penggantian waris.

Mengingat bahwa penggantian waris hanya dapat ter-
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jadi oleh keturunan-Keturunan sah saja, bagaimana seantiai- 
nya dalam suatu pewarisan hanya ditinggalkan seorang ke-

v

turunan yaitu anak luar kawin dari seorang anak pewaris, 
semontara itu tiaak ada waris lainnya. Apakah dengan demi- 
kian harta warisan jatuh kepada negara ataukah masih ada 

kemungkinan terbukanya kesempatan anak luar kawin tersebut 
untuk memperoleh kedudukan sebagai waris secara penggantian 

terhadap harta warisan kakeknya ? Untuk itu perlu adanya 

pemiKiran mengingat huKum itu terus berkembang seiring de
ngan perkembangan masyarakat.
Untuk lebin jelasnya dapat dilihat pada gambar.

A ---- r -----t
if
t

( ? )
t
5
tI
C (anak luar kawin)

Keterangan Gambar
A adalah pewaris;
(B) adalah anaK tunggal pewaris yang meninggal lebin 

dahulu;

C adalah anak luar kawin B.
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