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KELOMPOK-A (TEORI) 

 

KASUS POSISI : 
 

Tuan A (suami) dan Nyonya B (isteri), keduanya WNI keturunan China, sebelum me 

langsungkan perkawinan telah membuat perjanjian perkawinan (huwelijks voorwaarden). 

Sebagai suami tuan A ternyata mempunyai tabiat buruk, suka hidup berfoya-foya 

sehingga melalaikan kewajibannya sebagai bapak rumah tangga yang baik (als een goed 

huis vader). Dari perkawinan antara tuan A dan Nyonya B tidak ada anak dilahirkan. 

Apakah karena tidak ada anak atau ada sebab yang lain Nyonya B berselingkuh dengan 

pria  C sehingga lahir seorang anak yaitu D. 

 

Dipersoalkan : 

 

1. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh Tuan A dan Nyonya B agar perka 

winan mereka sah menurut hukum, jelaskan ! 

2. Bagaimanakah caranya tuan A dan Nyonya B membuktikan bahwa perkawinan 

mereka sah menurut hukum, jelaskan ! 

3. Apakah tujuan A dan B membuat “perjanjian perkawinan” (huwelijkse voorwaar 

den) dan jelaskan pula pembedaan seorang yang kawin dengan perjanjian perkawi 

nan dengan seorang yang kawin tanpa perjanjian perkawinan ! 

4. Bentuk harta benda perkawinan dalam KUHPerdata yang mirip dengan penga 

turan harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 

1974, adalah perjanjian “campur laba rugi”. Jelaskan apakah yang mendasari 

perjanjian perkawinan “campur laba rugi” dan bedakan dengan perjanjian perka 

winan “campur hasil dan pendapatan”. 

5. Hubungan hukum anak alami (natuurlijke kind) dengan orang tuanya tidak ada 

kecuali kedua orang-tuanya sudah mengakuinya. Selain itu juga dikenal tindakan 

“pengesahan anak”. Jelaskan perbedaan antara “pengakuan anak” dengan “penge 

sahan anak” dan bagaimana prosedur melakukan kedua tindakan hukum itu ! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KELOMPOK-B (PRAKTIK) 

 

 

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 
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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  
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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,- 

    

PERTANYAAN : 

 

1. Jelaskan bagaimanakah caranya mengidentifikasi bahwa dalam perkawi 

nan antara Almarhum dengan Nyonya Betty terdapat percampuran harta 

atau pisah harta kekayaan perkawinan ? Jawab : perkawinan dibuktikan 

dengan akta perkawinan dan untuk mengetahui status harta mereka selama 

perkawinan cukup dengan memeriksa asli dari akta perkawinan dari 

keduanya dan melihat apakah di dalam akta itu atau di sebaliknya ada 

dijelaskan atau dicatat perbuatan pengesahan terhadap anak-anak yang 

dilahirkan sebelum tanggal akta perkawinan. Juga akan terlihat disana 

apakah ada dicantumkan catatan bahwa keduanya telah membuat 

perjanjian tentang syarat-syarat perkawinan sebelum tanggal perkawinan 

dilaksanakan. Bila catatan tentang keberadaan perjanjian perkawinan 

(huwelijkse perkawinan) itu tidak ada dalam akta perkawinan, maka dapat 

dipastikan bahwa dalam perkawinan itu ada persekutuan harta benda 

perkawinan 

 

2. 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 ! Jawab : menurut Pasal 401 BW jo. Pasal 393 BW wali-ibu 

tersebut harus pergi ke Pengadilan Negeri yang dalam wilayah kerjanya 

rumah kematian (sterf huis) berada dan memohonkan penetapan yang 

isinya mengizinkannya selaku wali-ibu untuk menolak warisan untuk dan 

atas nama anaknya yang masih dibawah umur. Penetapan yang berisi izin 

menolak itu kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

yang dalam wilayah kerjanya rumah kematian (sterf huis) berada dan bukti 

pendaftaran penolakan itu dipegang oleh wali-ibu sebagai alat bukti 

terhadap pihak ketiga. 

 

3. 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 ! Jawab : cukup dimohonkan keterangan tertulis 

dari Daftar Pusat Wasiat yang berada sebagai unit kerja di lingkungan 

Departemen Hukum dan HAM di Jakarta yang isinya menerangkan 

apakah Mendiang ada membuat wasiat atau tidak. Dalam keterangan 

tertulis itu akan dijelaskan di hadapan Notaris mana wasiat (kehendak 

terakhir) yang pernah dibuat oleh Mendiang dilaksanakan (kalau ada) dan 

dengan akta tanggal berapa, nomor berapa serta nomor repertorium 

selengkapnya sebagai petunjuknya. Kalau dalam dijawab bahwa di Seksi 
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Daftar Pusat Wasiat ternyata tidak ada wasiat Mendiang yang terdaftar di 

sana, maka jelas penyelesaian warisan Mendiang akan dilakukan secara 

ab-intestato, sebaliknya bila dijawab bahwa di sana ada wasiat yang 

didaftarkan, maka selanjutnya penyelesaian warisan Mendiang harus dila 

kukan dengan mengacu kepada akta wasiat dimaksud. 

 

4. Tuan DARMA untuk keperluan mencari nafkahnya telah meninggalkan 

tempat tinggalnya sebagai seorang pelaut dan pergi berlayar tanpa 

menunjuk seseorang yang akan mengurus kekayaan dan mewakili 

kepentingannya. Upaya hukum apa yang harus ditempuh untuk menye 

lesaikan masalahnya bila sepeninggal tuan DARMA ternyata ada harta 

kekayaannya yang memerlukan tindakan pengurusan (daad van beheer) 

atau tindakan pemilikan (daad van beschikking). Jawab : Dapat dilakukan 

dengan menempuh proses ketidak-hadiran (afwezigheid), yaitu dengan 

terlebih dahulu minta diterbitkan penetapan Pengadilan Negeri yang dalam 

wilayah kerjanya berada domisili terakhir tuan Darma yang diktumnya 

menerangkan bahwa tuan Darma dinyatakan sebagai tidak-hadir (afwezig) 

berdasarkan Psl. 463 KUHPerdata dan selanjutnya mengikuti prosedur 

yang ditentukan dalam Psl. 464 KUHPerdata jis. ketentuan yang berlaku 

untuk mengurus harta kekayaan anak dibawah umur. Bila hendak diambil 

keputusan mengalihkan kekayaan tuan Darma sepeninggalnya maka menu 

rut Psl. 463 jo. Psl. 393 KUHPerdata diperlukan izin dari Pengadilan 

Negeri setempat. 

 

5. Dalam hubungannya dengan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, 

kemanakah dibebankan biaya pemakaman, biaya perawatan di rumah sakit 

serta saldo debet yang digambarkan dalam soal di atas ? Jawab : Untuk 

beban harta persekutuan yang berupa saldo debet di bank pada dasarnya 

dibebankan sepenuhnya kepada harta persekutuan perkawinan yang 

bersangkutan, demikian juga dengan pembebanan biaya perawatan di 

rumah sakit sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaman 

menurut Psl. 123 KUHPerdata dibebankan kepada harta peninggalan 

Mendiang. Pembebanan ini dilakukan dan diperhitungkan dalam akta 

notaris aat pemisahan dan pembagian harta persekutuan (yang didalamnya 

terdapat harta peninggalan) dilakukan. 

 

 

 


