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KASUS POSISI  
 

-- Hukum Perdata dan Hukum Dagang ex Stb. 1847/23 jo S.tb. 1848/10 sepenuhnya 

berlaku terhadap orang-orang (WNI) yang disebutkan dalam soal ini. 

 

-- Tuan Arthur, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jln. Jend. A. Yani-I No. 146 

Medan, telah meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat di General Hospital Singapore 

karena menderita sakit pada tanggal 6 Januari 1997, selanjutnya disebut “Almarhum”. 

Almarhum semasa hayatnya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Pebruari 

1970 dengan seorang wanita bernama Betty, tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian 

tentang syarat-syarat perkawinan (huwelijkse voorwaarden) dan dari perkawinan itu 

telah dilahirkan anak-anak yang hingga kini masih hidup, masing-masing bernama : 

 

1. Chairul, laki-laki, Pedagang, dilahirkan di Medan, tanggal 27 Juli 1964, suami 

dari Nyonya Dewi, keduanya bertempat tinggal bersama di Medan, Jln. Rusa No. 

452.  

2. Darma, laki-laki, dilahirkan di Kisaran, tanggal 26 Desember 1969, bekerja 

sebagai Ahli Mesin Kapal, hingga kini belum kawin  

3. Erni, perempuan,  lahir di Tebing Tinggi, tanggal 14 Agustus 1977, Guru, isteri 

dari tuan Fransiscus Xaverius Parera, juga seorang Guru, keduanya bertempat 

tinggal bersama di Banda Neira, Jln. Sudirman No. 418.  

4. Farida, perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 April 1992 dan hingga kini masih 

duduk di bangku SMP dan masih tinggal bersama ibunya Nyonya Betty 

 

-- Anak-anak yang disebutkan dalam nomor 1 dan 2 di atas diakui dalam akta perkawinan 

antara Mendiang dengan Nyonya Betty. 

 

-- Kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan Almarhum dengan Nyonya Betty 

terdiri dari : 

 

a. satu pintu bangunan rumah toko berlantai tiga permanen yang terdiri dari 

lantai keramik, dinding batu dan atap cor beton, diperlengkapi dengan 

saluran air minum dan instalasi listrik serta sambungan telepon nomor 

123456 semuanya berikut dengan hak-hak atas langganannya, setempat 

dikenal sebagai bangunan rumah Jln. Jend. Ahmad Yani-I No. 146 Medan. 

Bangunan rumah itu didirikan di atas sebidang tanah yang diuraikan dalam 

Sertipikat Hak Milik No. 150/Kesawan, luasnya 142 M2, yang terakhir 

terdaftar atas nama Almarhum. Bangunan rumah berikut dengan tanah 



tapak dan pekarangannya itu ditaksir oleh para ahli-penaksir dengan harga 

Rp. 500.000.000,- 

Tanah dan bangunan rumah toko yang dimiliki Almarhum itu telah 

dijadikan jaminan hutang (yaitu untuk menjalankan usahanya sebagai 

grossier ATK di Medan) kepada Bank Mandiri Cabang Medan Imam 

Bonjol dan dipasang Hak Tanggungan peringkat Pertama secara efektif 

hingga sejumlah Rp. 400.000.000,- yaitu untuk menjamin kredit sebesar 

Rp. 380.000.000,- yang diberikan Bank tersebut kepada Almarhum 

melalui rekeningnya di Bank tersebut No. 18732. Saldo debet rekening 

tersebut saat Almarhum meninggal menurut surat resmi Bank tersebut 

adalah sebesar Rp. 120.000.000,- 

b. Satu unit mobil sedan merk Honda City tahun 1997 dengan No.Pol. BK-

2485-NC, ditaksir oleh ahli penaksir dengan harga Rp. 80.000.000,- 

c. Sekumpulan perabot rumah tangga yang terdapat pada alamat tersebut di 

atas yang dinilai oleh juru-taksir sebesar Rp.20.000.000,- 

 

-- Beban lain yang ditinggalkan Almarhum adalah biaya perawatan di rumah sakit, jasa 

dokter, jasa laboratorium, biaya transfusi darah, obat dan lain-lain yang mencapai  

Rp. 70.000.000 sedangkan biaya menyelenggarakan jenazah Almarhum Rp. 2.000.000,- 

biaya angkut jenazah ke rumah duka Rp. 18.000.000,- ongkos kubur dan biaya upacara 

ibadah dalam rangka pemakaman Almarhum Rp. 14.000.000,- serta biaya mengurus 

surat-surat yang berkenaan dengan berpulangnya Almarhum tersebut Rp. 4.000.000,- 

 

-- Kepada peserta ujian diminta menjawab pertanyaan yang diberikan di bawah ini dan 

menjelaskannya dengan menggunakan dasar hukum yang ada. Jawaban ditulis jelas 

dalam lembar jawaban yang disediakan sesuai ketentuan yang berlaku.  

 

-- Bila tidak tahu jawabannya lebih baik mengosongkan lembar jawaban daripada 

memberikan jawaban yang mengada-ada, dan segera meninggalkan ruangan 

ujian demi ketenangan sesama peserta ujian lainnya. 

 

     

PERTANYAAN : 

 

I. TEORI  

 

1. Setiap perkawinan yang akan dilangsungkan harus disahkan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Uraikan syarat-syarat sahnya suatu perka 

winan menurut : 

a. KUH. Perdata 

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 

c. Hukum Islam 

 

2. Baik KUH. Perdata maupun UU No. 1/1974 mengenal “asas monogami”. 

Jelaskan perbedaan penerapan asas monogami pada kedua UU tersebut 

dan bagaimana pula dalam Hukum Islam 



3. Menurut pasal 119 ayat (1) KUHPerdata, mulai saat perkawinan dilang 

sungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami 

isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan 

ketentuan lain. Bagaimana pula pengaturan harta kekayaan perkawinan 

menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1/1974 

 

4. Bentuk harta benda perkawinan dalam KUH.Perdata yang mirip dengan 

pengaturan harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 tahun 1974 adalah “percampuran laba rugi”. Dipersoalkan : 

a. pokok pikiran apakah yang mendasari perjanjian kawin “campur 

laba rugi” ? 

b. apakah perbedaan perjanjian kawin “campur laba rugi” dengan 

perjanjian kawin “campur hasil dan pendapatan” ? 

 

II. PRAKTIK (ANALISIS KASUS) 

 

1. Sistem Hukum Perdata Barat mengenal 7 macam status anak. Dalam 

uraian kasus di atas Chairul dan Darma termasuk ke dalam golongan yang 

mana ? Bagaimana pula status Erni dan Farida ? Jelaskan 

 

2. Sehubungan dengan soal Nomor 1, apakah dengan perbedaan status yang 

diperoleh anak-anak dalam kasus di atas mengakibatkan berbedanya hak-

hak waris mereka terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan Almarhum 

tuan Arthur ? Jelaskan 

 

3. Jelaskan bagaimanakah caranya mengidentifikasi bahwa dalam perkawi 

nan antara Almarhum dengan Nyonya Betty terdapat percampuran harta 

atau pisah harta kekayaan perkawinan ?  

 

4. Apakah yang merupakan bukti formal yang dapat diterima menurut 

hukum (secara otentik)  bahwa dalam perkawinan Almarhum dengan Nyo 

nya Betty terdapat percampuran atau pisah harta kekayaan perkawinan ? 

Jelaskan jawaban Sdr. 

 

5. Apabila Betty hendak menolak harta warisan Almarhum yang jatuh 

meluang atas nama Farida selaku anak dibawah umur, jelaskan apakah 

yang harus diperbuatnya dan bagaimanakah prosedurnya. Tuliskan dasar 

hukumnya ! 

 

6. Apakah prosedur yang harus dilakukan oleh Betty bila hendak menerima 

warisan Almarhum yang terbuka atas nama Farida? Jelaskan dengan 

akibat hukumnya ! 

 

7. Buatlah perhitungan bahagian masing-masing ahli-waris (termasuk hak-

hak Nyonya Betty) terhadap kekayaan yang ditinggalkan Almarhum se 



hingga diperoleh besarnya bahagian masing-masing menurut taksasi yang 

ada dalam soal di atas ! 

 

8. Apakah yang merupakan indikator formal bagi Sdr. sebagai praktisi untuk 

memastikan sekaligus membuktikan bahwa penyelesaian kematian Almar 

hum dalam kasus di atas dilakukan secara ab-intestato dan bukan secara 

testamentair ? Jelaskan ! 

 

 

       Team Teaching, 

 

              dto. 
 

       Prof. H.T. Syamsuil Bahri, SH 

 

 

 

   H. Syahril Sofyan, SH, SpN, MKn 

 

                          

Ketentuan menjawab : 

Jawaban atas soal-soal di atas ditulis jelas dalam lembar jawaban yang disediakan. Tuli 

san yang tak terbaca akan merugikan peserta ujian sendiri. 

Jawaban atas soal yang bersifat teori diberikan dalam lembar jawaban berbeda dengan 

jawaban atas soal yang bersifat analisis kasus. 

Tidak dibenarkan membuka catatan atau textbook apapun juga, juga tak dibenarkan mem 

buka BW 

Bekerjalah sendiri dengan tenang dan tertib dan tidak mencoba mempengaruhi atau men 

coba mengusik-usik rekannya sesama peserta ujian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGUMUMAN 
 

 

-- Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dalam mata kuliah 

Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan pada tanggal 28 Januari 2005 

jam 17.00 s/d 19.00 WIB, diwajibkan untuk mempelajari dan memahami kembali 
dengan sebaik-baiknya seluruh materi perkuliahan yang telah diberikan dalam Semester-I 

karena akan dijadikan dasar dalam menempuh kuliah dalam Semester berikutnya. 

 

-- Khusus bagi peserta didik yang mengikuti Ujian Akhir Semester pada tanggal tersebut 

di atas yang nama-namanya disebutkan di bawah ini, yaitu : 

 

GROUP : A 
1. Izri Nulliza - 

2. M. Fadly Arby - 

3. Nesya P - 

4. Suhardi - 

5. Wahdini Syafrina S. Tala - 

6. Sandra Irani - 

7. Fitria Sari - 

8. Erwin Taris Pohan - 

9. Rahmanuddin Rangkuti - 

10. Lenny Verawaty Srg – 

11. Rifki Suryadi - 

 

GROUP : B 
12. Victorianus M.H.R.Puang 

13. Indra Perdana 

14. Pardi Sirait 

15. Eria Syah Putri 

16. Cut Asmaul Husna 

17. Fatma Rimba Emenina 

18. Rifky R. Purnomo 

19. Binsar ambarita 

20. Mirza Baharsan 

21. Dinar 

22. Fira Dinda Tantri Hrp 

23. Vivi Novita 

24. M. Indra Mahendrawan 

25. Suardi 

26. Marlon H. Simanjorang 

27. Vertjie Jocbeth Mantayborbir 

28. Duma Herlina 

 



GROUP : C 
29. Cahaya Masita Nst 

30. Linda Marbun 

31. Thomas Tarigan 

32. Juharnel 

33. Hotdin Simbolon 

34. Adelina H. Gultom 

35. Ernika Virgianti D 

36. Rusli 

37. Alani M. Sidabutar 

38. Esther Hutauruk 

39. Elys Diana Sembiring 

40. Karmila 

41. Edwin Fauzi 

 

-- diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai Ujian Akhir Semester (UAS) yang telah 

diperolehnya dengan cara diwajibkan mengerjakan kembali dengan benar soal-

soal yang telah diujikan (baik teori dan praktek) dan menyerahkan kembali lembar 

jawabannya melalui Ketua Kelasnya masing-masing selambat-lambatnya pada tanggal 24 

Pebruari 2005. Bagi peserta didik yang dengan alasan apapun tak dapat menyerahkan lem 

bar jawabannya sampai dengan deadline yang telah ditentukan akan memperoleh nilai 

Ujian Akhir Semester 2005 berdasarkan hasil ujian yang diperolehnya pada tanggal 28 

Januari 2005 tersebut di atas, semuanya atas risiko dan tanggung-jawab dari peserta didik 

yang bersangkutan sendiri. 

 

-- Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

 

Medan, 21 Pebruari 2005 

a.n. Team Teaching, 

 

 

 

Prof. H. T. Syamsul Bahri SH 

 

 

 

H. Syahril Sofyan, SH, MKn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


