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ABSTRAK 

 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 

waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena 

setiap individu yang telah meninggal akan meninggalkan sesuatu untuk keturunan 

berikutnya. KUH Perdata mengatur tentang bagaimana warisan itu diwariskan dan 

bagaimana pula selanjutnya warisan itu diperjual belikan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat sahnya jual beli hak waris menurut 

KUH Perdata, serta bagaimana prosedur jual beli hak waris atas warisan yang 

belum terbagi menurut KUH Perdata.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa syarat sahnya 

jual beli hak waris yaitu telah memenuhi syarat subjektif yang dibuktikan dengan 

kesepakatan dan kecakapan ahli waris untuk menjual harta warisan dan telah 

memenuhi syarat objektif yaitu harta warisan.  

Prosedur jual beli hak waris yaitu dengan membuat silsilah sebagai ahli 

waris yang kemudian di ikuti dengan pembuatan akta otentik untuk lebih 

menjamin kepastian hukum. 

 

Kata kunci : Hukum waris, jual beli hak waris, hak waris 
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ABSTRACT 

 

Inheritance law is one part of the civil law as a whole and is the smallest 

part of the law of kinship. Inheritance law is closely associated with the scope of 

human life, since every individual who has died will leave something for the next 

descent. Civil Code regulates how the legacy it inherited and how the subsequent 

legacy was traded. Purpose of this study was to determine how the validity of the 

terms of sale and purchase rights to inheritance according to the Civil Code, as 

well as how the sale and purchase procedures inheritance rights on undivided 

inheritance according to the Civil Code.  

The method used is a normative legal research methods. Based on the 

research we concluded that the validity of the terms of sale and purchase rights to 

inheritance that has fulfilled the subjective requirement and proficiency of heir to 

sell the inheritance and has fulfilled the objective requirement that is inheritance.  

The procedure of sales and purchase inheritance rights with making ancestry as a 

heir, then followed by making authentic deed to guarantee legal certainly. 

 

Keyword :  inheritance law, sale and purchase inheritance rights, 

inheritance rights. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 

waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab 

setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. 

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum 

kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan 

kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia 
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tersebut. 
1
 Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat 

meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Uuntuk pengertian hukum 

“waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam 

kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, 

sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, 

Wirjono Prodjodkoro, menggunakan istilah “hukum warisan”.
2
 Hazairin, 

mempergunakan istilah “hukum kewarisan”
3
 dan Soepomo menyebutnya dengan 

istilah “hukum waris”.
4
 

Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum 

Indonesia diatas, baik tentang penyebutan istilahnya meupun berkenaan dengan 

pengertian hukum waris itu sendiri, lebih cenderung untuk mengikuti istilah dan 

pengertian “hukum waris” sebagaimana yang digunakan oleh Soepomo. Beliau 

menerangkan bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan-peratuan yang 

mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan 

barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada 

keturunannya.
5
 Oleh karena itu, istilah “hukum waris” mengandung pengertian 

yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya 

harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal 

dunia. 

                                                           
1
 M.Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Sjafi dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang 

Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam”, Majalah hukum dan Pembangunan No.2 
Thn.XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm.154. 
2
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: Vorkink van Hoeve, hlm. 8 . 

3
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut AL Qur,an, Jakarta: Tintamas, hlm.1 . 

4
 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat ,  Jakarta: Penerbit Universitas, 1996, hlm. 72. 

5
 Soepomo, Loc. Cit, hlm.72. 
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Dalam rangka memahami kadiah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, 

hampir tidak dapat dihindari untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah 

yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa 

istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini: 

1. Waris 

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang 

yang telah meninggal. 

2. Warisan 

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. 

 

3. Pewaris 

Adalah orang yang member pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan 

meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. 

4. Ahli Waris 

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak 

menerima harta peninggalan waris. 

5. Mewarisi 

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi 

harta peninggalan pewarisnya.
6
 

6. Proses Pewarisan 

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna,yaitu: 

                                                           
6
 W.J.S Poerwardaminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Depdikbud, Pusat Pembinaan 

Bahasa Indonesia, 1982, hlm. 1148. 
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a). Berarti penerusnya atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup ; 

dan 

b). Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.  

  

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan 

rumusan mengenai pengertian hukum waris yang di susun dalam bentuk batasan 

(definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris 

secara utuh, beberapa difinisi diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

- Wirjono Prodjodikoro
7
 mengemukakan : 

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia 

meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”. 

- Menurut Soepomo, 
8
 

“Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses 

meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-

barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) dari suatu 

angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses ini telah mulai 

pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” 

oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau 

                                                           
7
 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 8. 

8
 Soepomo, Bab-bab…, Op. Cit., hlm. 72-73. 
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ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi prose situ, akan tetapi 

sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan 

pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.” 

- R. Santoso Pudjosubroto, 
9
 mengemukakan: 

“Yang di maksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur 

apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta 

benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada 

orang lain yang masih hidup” 

 

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “hukum 

warisan” , R.Santoso Pudjosubroto juga memakai istilah serupa di dalam 

rumusannya, yakni menggunakan istilah “hukum warisan” untuk menyebut 

“hukum waris” . selanjutnya beliau menguraikan bahwa sengketa pewarisan 

timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang 

ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta 

yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian 

harta warisan itu. 

B. Ter Haar Bzn 
10

 dalam bukunya “Azas-azas dan Susunan Hukum Adat” 

yang dialihbahasakan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan 

hukum waris sebagai berikut : “Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang 

                                                           
9
 R.Santoso Pudjosubroto , Masalah Hukum Sehari-hari, Yogyakarta: Hien Hoo Sing,1964, hlm 8. 

10
 K.Ng. Soebakti Poesponoto, Azas dan Susunan Hukum Adat ,Jakarta:Pradnya Paramita, 

1960,hlm, 197. 
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mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta 

kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.” 

“Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum 

mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan ini 

bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka 

dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”
11

 

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih 

belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih 

demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah 

warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. 

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk 

masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada 

masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. 

Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di 

Indonesia secara umum setidak-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.
12

 

Untuk mengetahui serta mengelaborasi prihal hukum waris di Indonesia,sudah 

barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat 

kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang di kenal 

itu. 

Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik 

serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat 

                                                           
11

 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. 
Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1 . 
12

 M. Idris Ramulyo, Op.Cit, hlm.155. 
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mencolok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus 

pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya. 

1. Sistem patrilineal/sifat kebapaan. 

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah 

atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia 

antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, 

Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.
13

 

2. Sistem matrilineal/sifat keibuan. 

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan 

seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. 

Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu 

daerah, yaitu Minangkabau.
14

 

3. Sistem bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan. 

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak 

maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya 

tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia 

terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatera Timur, 

Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, 

dan Lombok. 

                                                           
13

 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit.,hlm 10 
14

 Ibid., hlm.10 . 
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Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan 

dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin 

jelas jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistik. 

Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. 

Dari kajian saksama itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang 

menghiasi bumi Indonesia ini masih sangat tampak dan akan terus ada bahkan 

mungkin sampai akhir zaman, terutama dalam sistem hukum warisnya. 

Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak 

hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga 

disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat 

bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang ada 

juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifatsifat tersendiri sesuai dengan 

sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. 

Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris adat yang diakibatkan 

beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang 

juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat dalam 

wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris yang disebut 

terakhir itu memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum 

waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah Hukum Waris Islam yang 

berdasar dan bersumber pada Kitab Suci Al-Qur'an dan Hukum Waris Barat 

peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (Burgerlijk 

Wetboek). 



14 

 

Tampaknya sampai kapan pun usaha ke arah unifikasi hukum waris di 

Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. 

Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Satu di antaranya seperti yang 

dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa “...bidang hukum waris dianggap 

sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang 

bersifat “netral” seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan 

hukum lalu-lintas (darat, air dan udara)”.” Dengan demikian, bidang hukum 

waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk “bidang hukum 

yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi 

kultural, keagamaan dan sosiologi”. 

Di samping itu beliau juga menyadari bahwa terdapat beberapa masalah 

dalam pelaksanaan konsepsi “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat”. 

Di Indonesia di mana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang 

utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum 

terutama melalui perundang-undangan. Hukum waris sebagai salah satu bidang 

hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk 

diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai 

suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa 

mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial, 

dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam 

masyarakat Indonesia. 
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Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, 

hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada 

hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah 

“hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia”. Oleh karena 

itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk 

Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila 

pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka 

berlaku hukum waris Barat. 

Bertolak dari uraian pendahuluan ini, paparan dalam bab-Bab selanjutnya 

akan berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing 

ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia. Dari 

prinsip-prinsip hukum waris Indonesia existing yang pluralistik itulah kiranya 

dapat dipahami betapa sulitnya upaya untuk menyatukan sistem hukum waris 

dalam bentuk Sistem Hukum Waris Nasional Indonesia yang dicita-citakan (ius 

Constituendum). 

Jual beli hak waris merupakan suatu permasalahan yang sangat komplek 

keberadaannya dalam kehidupan manusia, karena tidak saja berupa barang 

berwujud, yang dapat di jadikan obyek dari persetujuan jual beli. Pada prinsipnya 

semua hak waris dapat dijual, akan tetapi ada yang berdasarkan undang-undang 

dan ada yang berdasarkan sifat haknya. Hak waris dapat juga dijadikan obyek jual 

beli yang dilakukan di antara sesame ahli waris ataupun dengan pihak lain. 
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Dalam jual beli hak waris ini biasanya dilakukan dengan sesama ahli waris 

yang bertujuan untuk tetap mempertahankan agar supaya warisan tetap menjadi 

satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi , apabila seorang ahli waris menghendaki 

agar segera mendapat bagian dari budel , sedangkan pembagian belum dapat 

dilakukan , karena ahli waris yang lain tidak menghendaki pembagian warisan , 

maka dari itu sebagai jalan keluarnya ahli waris yang bersangkutan menjadi hak 

warisnya kepada ahli waris yang lainnya ataupun pada pihak ketiga. 

Persoalan jual beli hak waris atas warisan yang belum terbagi dapat 

dilakukan, bahwa tidak saja menyangkut aspek yuridis akan tetapi juga 

menyangkut aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, setiap 

menyelesaikan persoalan hak waris bukan semata-mata hanya memperhatikan dari 

aspek yuridis saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya, hal ini 

bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu permasalahan akibat dari jual 

beli hak waris tersebut menjadi berkembang yang dapat mengganggu stabilitas di 

kalangan masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan persoalan jual beli hak 

waris, sebenarnya bukanlah persoalan yang baru dan langka , mengingat 

perbuatan hukum yang demikian sejak dahulu hingga sekarang jika seseorang 

pada saat memerlukan uang untuk suatu keperluan tertentu, ia dapat menjual hak 

warisnya tersebut kepada pihak lain yang pada akhirnya tidak luput dari persoalan 

yang sangat rumit , dan kesalah pahaman di kalangan masyarakat terhadap arti 

dan makan dari perbuatan hukum dari jual beli hak waris itu sendiri. 

Disinilah kemudian timbul suatu perseoalan apakah di perkenankan untuk 

di perjual belikan suatu bagian hak waris yang belum dapat diadakan pembagian 
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secara tegas dan jelas pada ahli waris. Berkaitan dengan permasalahan ini, masih 

terdapat perbedaan pendapat dari para sarjana antara lain: 

Pitlo berpendapat , bahwa para peserta dalam suatu harta peninggalan 

mempunyai hak bersama-sama , dimana yang satu tidaklah bebas untuk 

memberatkan dari yang lain sebab itu peserta yang satu tidak dapat memaksa 

kepada yang lain untuk mengadakan pemisahan sebagian. Setiap peserta 

mempunyai hak terhadap yang lain untuk memisahkan persekutuan sekaligus.
15

 

Berdasarkan ketentuan tersebut Pitlo menegaskan , bahwa tidak menutup 

kemungkinan seorang peserta menjual dan menyerahkan haknya yang ada pada 

suatu barang harta peninggalan , asalkan penjualan itu terjadi dengan syarat 

menangguhkan , bahwa pada pemisahan nanti barang akan diserahkan kepada 

yang bersangkutan. 

Dilain pihak “Vollmar” , berpendapat bahwa hukum waris di anggap 

sebagai hukum kebendaan, dengan alasan bahwa hak waris merupakan suatu hak 

yang berdiri sendiri, oleh karena itu dapat di jual (pasal 1537 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata) dan dapat juga diberikan sebagai suatu hak pakai hasil 

atas barang peninggalan (pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta 

dapat juga orang mengadakan tuntutan untuk memperoleh hak warisnya.
16

 

Demikian juga dalam yurisprudensi, yaitu keputusan Mahkamah Agung 

Indonesia, tanggal 3 April 1968 Nomor 116/SIP/1967 , dalam perkaranya Awod 

                                                           
15

 Pitlo, Hukum Waris, PT. Internas , Jakarta .h.59-60. 
16

 Ali Alfandi ,Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, penerbit, PT. Bina Aksara 
,Jakarta, 2000, h.11 
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Aljaedi Muhaman Bin Badar Badjri, melawan Galib Badjri Achmad Bin Badar 

Badjai, telah di putus bahwa , penjualan hak waris atas warisan yang belum di 

bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat maupun hukum Islam , sedangkan 

untuk penjualan hak waris ini, ahli waris yang menjual tidak harus meminta 

persetujuan lebih dahulu dari ahli waris yang lainnya.
17

 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas , maka dapat di tuangkan 

dalam suatu bentuk karya ilmiah/ skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS JUAL 

BELI HAK WARIS ATAS WARISAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian permasalahan di atas , maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah syarat sahnya jual beli hak waris menurut hukum 

perdata. 

2. Bagaimana prosedur jual beli hak waris atas warisan yang belum 

terbagi. 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Untuk menghindari agar tidak menyimpang dari permasalahan yang di 

ajukan, maka akan dibatasi pembahasan yang masih berkaitan erat dengan 

permasalahan yang di bahas yaitu syarat sahnya jual beli hak waris menurut 

                                                           
17

 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Indonesia, Buku II , Proyek Yurisprudensi , Mahkamah 
Agung, h. 8 

 



19 

 

hukum perdata dan akibat hukumnya apabila terjadi jual beli hak waris atas 

warisan yang belum terbagi bagi si pembeli. 

 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

 Orisinalitas dari penelusuran karya ilmiah sejenis judul tulisan tentang 

Akibat Hukum Jual Beli Hak Waris Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata adalah tidak sama hal ini dapat dibuktikan dengan 

refrensi karya ilmiah lainnya sebagai berikut. 

 

 

No. Judul Penulis Rumusan Masalah 

1 

 

Hak Waris Terhadap 

Ahliwaris Yang 

Dinyatakan Hilang 

Berdasarkan 

KUHPerdata 

 

I Gede Hery Yoga 

Sastrawan, Tahun 2014, 

Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, 

Denpasar 

 

1. Bagaimanakah hak 

mewaris terhadap 

ahli waris yang 

yang di nyatakan 

hilang? 

2. Bagaimanakah 

kedudukan ahli 

waris yang 

dinyatakan hilang 

menurut 
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KUHPerdata 

2 Kajian yuridis atas 

hak waris anak luar 

kawin menurut kitab 

Unndang-Undang 

hukum perdata 

(KUHPerdata) 

Hanatasia Angelina 

Sunarto, 

Tahun 2013, 

Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, 

Denpasar 

1. Bagaimanakah 

akibat hukum 

Pengakuan terhadap 

Anak Luar Kawin 

menurut 

KUHPerdata ? 

2. Bagaimanakah 

Kedudukan Hak 

Waris dari anak luar 

kawin menurut 

KUHPerdata ? 

1.5 Tujuan Penelitian  

1.5.1 Tujuan umum 

1. Untuk mengetahui lebih dalam hukum waris menurut KUH Perdata. 

2. Untuk memahami hukum waris dan hal-hal yang berkaitan dengan harta 

warisan. 

1.5.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui keabsahan jual beli hak waris dalam KUH Perdata. 

2. Untuk memahami akibat hukum bagi pembeli hak waris menurut KUH 

Perdata. 

1.6 Manfaat Penelitian  
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Tujuan penulisan karya ilmiah ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 

dua macam, dimana keduanya itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. 

Adapun dua macam tujuan yang dimaksud dalam penulisan ini, yaitu :  

1.6.1 Manfaat Teoritis  

1. Untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum, lebih khususnya 

hukum perdata dan hukum waris. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan tentang jual beli hak 

waris dalam KUH Perdata. 

 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Dapat dijadikan bahan refrensi tentang hukum waris menurut KUH 

Perdata. 

2. Menambah khasah dalam penulisan karya ilmiah terkait hukum waris. 

 

1.7 Landasan Teoritis 

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan Erfrecht. Hukum 

waris diatur di dalam Buku II KUH Perdata, yaitu Pasal 830 sampai dengan Pasal 

1130. Buku II KUH Perdata ini berkaitan dengan hukum kebendaan. 
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Selain dalam Buku II KUH Perdata, hukum waris juga diatur di dalam 

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam 

masyarakat Indonesia juga berlaku juga ketentuan waris adat yang sifatnya 

merupakan hukum tidak tertulis. 

Di dalam KUH Perdata, tidak ditemukan pengertian tentang hukum waris, 

tetapi yang ada hanya berbagai konsepsi tentang pewarisan, orang yang berhak 

dan tidak berhak menerima warisan, dan lainnya. Kedaan ini disebutkan dalam 

Pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa hukum warts adalah 

hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah la 

meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Tetapi di 

dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu di dalam Inpres No. 1 tahun 1991, telah 

diatur dan dimasukkan pengertian hukum warts. Menurut Pasal 171 huruf a Inpres 

No. 1 Tahun 1991, disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian 

masing-masing. 

Pengertian hukum warts dalam kompilasi hukum Islam difokuskan pada 

ruang lingkup hukum kewarisan Islam, yaitu hukum kewarisan yang berlaku bagi 

orang Islam saja. Adapun tujuan hukum waris Islam adalah mengatur cara-cara 

membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris 

secara adil dan baik. Untuk itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada 

pihak suami atau isteri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, 
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garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral 

individual. 

Dalam konteks hukum adat menurut Soepono, pengertian hukum warts 

adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi 

ke generasi selanjutnya. Adapun Van Dijk berpandangan, bahwa Hukum Waris 

menurut hukum adat adalah Suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses 

penerusan dan pengoperan daripada harta, baik materiil maupun immaterial dari 

generasi ke generasi berikutnya. 

Dari definisi ini memberikan penjelasan, bahwa istilah waris di dalam 

hukum warts adat termuat tiga inti penting, yaitu: (1) proses pengoperan atau 

hibah [warisan]; (2) harta benda materiil dan imateriil; dan (3) satu generasi ke 

generasi selanjutnya. Vollmar berpendapat, bahwa hukum waris adalah 

perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hakhak dan 

kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Apabila dikaji 

pendapat-pendapat tersebut difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari 

pewaris kepada ahli warisnya. 

Sementara itu A. Pitlo mengatakan: 

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, 

berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam 

kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari 

seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya 

antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. 
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Sedangkan lebih jelas Salim H.S., mengatakan: 

Hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta 

kekayaan pewaris kepada abli warisnya, bagian yang diterima, serta 

hubungan antara ahli waris dengan pihak ke tiga. 

Pendapat Pitlo dan Salim tersebut agaknya lebih luas, karena di dalam 

pemindahan kekayaan itu, tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu 

dengan ahli waris yang lain, tetapi juga diatur tentang hubungan antara ahli waris 

dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan masalah utang piutang pewaris pada 

saat hidup. 

Berbeda dengan Asser Mayers, menurut dia tiada tempat bagi suatu 

peraturan Hukum Waris dan arti yang sebenarnya [Eagenlijk Erfrechtl, oleh 

karena meninggalnya seseorang bukan barang miliknya yang beralih, melainkan 

hanya hal mengurus barang itu saja yang harus dilanjutkan oleh orang lain yang 

masih hidup. 

Pendapat Mayers tersebut dapat dimengerti, karena apabila hukum waris 

hanya dianggap mengenai peralihan hak milik atas barang, bagaimana dengan 

halnya dengan kewajiban dari apa yang ada dalam hak milik atas barang tersebut. 

Jadi jelaslah bahwa hukum waris menyangkut keseluruhan, yaitu keseimbangan 

hak dan kewajiban atas apa yang ada dalam hak milik atas barang tersebut. 
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Berangkat dari definisi dalam hukum waris, maka terdapat beberapa unsur 

pokok yang melekat pada ketentuan hukum waris yaitu: kaidah hukum, pewaris, 

pemindahan harta warisan, ahli warts, bagian yang diterima ahli waris, dan 

hubungan ahli waris dengan pihak ketiga. 

Kaidah hukum pada dasarnya merupakan aturan dan norma hukum yang 

mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan hukum warts. Kaidah hukum 

dalam hukum waris meliputi; Pertama, hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang 

terdapat dalam perundang-undangan [qanun] dan yurisprudensi; Kedua, Kaidah 

Hukum Tidak Tertulis [hukum adat], yaitu hukum warts yang hidup dan tumbuh 

dalam masyarakat adat. Sifat dari kaidah hukum ini adalah kepatuhan dan 

penghormatan dari sesuatu yang telah disepakati bersama. 

Pemindahan harta kekayaan pewaris [natalenschap] adalah bahwa harta 

yang diperoleh pewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada ahli warts 

yang berhak menerimanya. Harta kekayaan ini biasanya disebut dengan warisan, 

yaitu soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada 

orang lain yang masih hidup. 

Ahli Waris [erfenaam] adalah orang yang berhak menerima warisan dari 

pewaris [erflater]. Dalam hal ini adalah orang-orang memiliki ikatan 

kekeluargaan dengan si pewaris, baik yang timbul karena hubungan darah ataupun 

akibat perkawinan. Khusus dalam hukum adat menurut Oemar Salim, bahwa 

keturunan merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya me-
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reka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli 

waris, jika orang yang meninggal warisan itu mempunyai keturunan. Adapun 

dalam Hukum Islam, sebab-sebab seseorang mendapat warisan, antara lain: (1) 

ada hubungan perkawinan; (2) ada hubungan turunan/nasab; (3) ada hubungan 

agama orang yang meninggal dunia; dan (4) memerdekakan budak. 

Bagian yang diterima Ahli Waris; hal ini disesuaikan dengan ketentuan 

hukum waris yang digunakan. Berbeda dengan hukum perdata barat dan hukum 

Islam yang menentukan besar bagian yang harus diterima oleh ahli waris 

berdasarkan hitungan matematis, dalam hukum adat tidak ditentukan prosentase 

secara matematis besarnya harta warisan yang harus diterima. Dengan kata lain 

bahwa seandainya terjadi pembagian harta peninggalan, maka dalam hukum adat 

pembagian itu tidak dilakukan berdasarkan ilmu hitung seperti hukum perdata 

barat, melainkan menurut kegunaan. Adapun hubungan ahli waris dengan pihak 

ke tiga, adalah hubungan hukum yang timbul antara pewaris dengan pihak ketiga, 

pada saat pewaris masih hidup; misalnya tentang utangpiutang pewaris sehingga 

pewaris yang mengurusnya. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab 

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktik, baik yang bersifat asas-

asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 
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yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat
18

. Untuk Penelitian 

ini menggunakan metode yaitu melalui: 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif, berawal dari adanya kesenjangan dalam norma peraturan 

perundang-undangan yang menyebabkan peraturan perundang-undangan tersebut 

menjadi norma kabur. Menurut Abdulkadir Muhammad
19

 

“penelitan hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum 

tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah filosofi, perbandingan 

struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan 

pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta 

bahasa hukum yang di gunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau 

impementasinys”. 

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum 

yang di peroleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier yang akan menunjang penelitian ini sebagai karya tulis ilmiah yaitu 

skripsi. 

1.8.2 Jenis Pendekatan 

                                                           
18

 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,Jakarta,h.19. 
19

 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
(selanjutnya disingkat Abdulkadir II),h. 101-102 
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Dalam penulisan karya tulis ilmiah untuk skripsi ini, dirasakan perlu oleh 

penulis untuk menggunakan pendekatan masalah agar tercermin sebagai karya 

ilmiah. Pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan analisis konsep hukum (analytical & conceptual approach) dan 

pendekatan perundang-undangan (the statue approach). 

Pendekatan undang-undang (the statue approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.
20

 

1.8.3 Sumber Hukum 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa dalam penelitian 

hukum normatif bahan-bahan hukum yang dapat di gunakan yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
21

 Peter Mahmud 

Marzuki menjelaskan sebagai berikut:
22

 

1. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoriatif artinya memiliki otoritas, yang terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan. 

                                                           
20

 Peter Mahmud Marzuki,2010, op.cit, h.93. 
21

 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13 
22

 Peter Mahmud Marzuki, loc.cit. 
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2.  Sumber bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. 

3. Sumber hukum tersier adalah merupakan bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder; contohnya ensiklopediam indeks kumulatif dan seterusnya. 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk menunjang penelitian penulisan skripsi ini, maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi keputusan dan studi 

dokumentasi yang difokuskan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun 

bahan-bahan hukum sekunder. 

 

 

1.8.5 Teknik Analisis Data 

Sebelum melakukan pengolahan dan menganalisa, penulis mengumpulkan 

bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya melalui metode 

deskriptif kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan menguraikan dan 

menggambarkan data yang di peroleh dari hasil studi kepustakaan dan disajikan 

secara kualitatif dalam uraian yang mendalam dan sistematis sebagai suatu karya 

tulis ilmiah yang berbentuk skripsi. 
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