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PengertianPengertian

Hukum waris : keseluruhan peraturan Hukum waris : keseluruhan peraturan 
dengan mana pembuat undangdengan mana pembuat undang--undang undang 
mengatur akibat hukum dari meninggalnya mengatur akibat hukum dari meninggalnya 
seseorang, terhadap harta kekayaannya, seseorang, terhadap harta kekayaannya, seseorang, terhadap harta kekayaannya, seseorang, terhadap harta kekayaannya, 
perpindahannya kepada ahliwarisnya dan perpindahannya kepada ahliwarisnya dan 
hubungannya dengan pihak ketiga.hubungannya dengan pihak ketiga.

Pewaris          : orang yang meninggal dan Pewaris          : orang yang meninggal dan 
meninggalkan harta kekayaan.meninggalkan harta kekayaan.



Cont..Cont..

Ahliwaris        : mereka yang Ahliwaris        : mereka yang 
menggantikan kedudukan hukum dari menggantikan kedudukan hukum dari 
orang yang meninggal dalam kedudukan orang yang meninggal dalam kedudukan 
hukum harta kekayaan.hukum harta kekayaan.

Mewaris         : menggantikan kedudukan Mewaris         : menggantikan kedudukan 
orang yang meninggal mengenai orang yang meninggal mengenai 
hubunganhubungan--hubungan hukum harta hubungan hukum harta 
kekayaannyakekayaannya



Warisan          : adalah harta yang Warisan          : adalah harta yang 
ditinggalkan oleh orang yang meninggal.ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Pewarisan      : pengalihan hak dan Pewarisan      : pengalihan hak dan 

Cont..Cont..

Pewarisan      : pengalihan hak dan Pewarisan      : pengalihan hak dan 
kewajiban seseorang yang meninggal kewajiban seseorang yang meninggal 
dunia kepada pihak lainnya, khusus dalam dunia kepada pihak lainnya, khusus dalam 
bidang harta kekayaan.bidang harta kekayaan.



Jenis PewarisanJenis Pewarisan

11..

Pewarisan Pewarisan 

22..

PewarisanPewarisan

menurut menurut 
menurut menurut 

undangundang--

undang undang 

(ab intestato(ab intestato).).

menurut menurut 

surat wasiat surat wasiat 

((testamentertestamenter).).



Pewarisan menurut undangPewarisan menurut undang--

undang undang (ab intestato(ab intestato).).

kepada ahliwaris ab intestato  :kepada ahliwaris ab intestato  :

a. suami atau isteri (duda atau janda) a. suami atau isteri (duda atau janda) 

dari si pewaris (si mati).dari si pewaris (si mati).dari si pewaris (si mati).dari si pewaris (si mati).

b. keluarga sedarah yang sah (b. keluarga sedarah yang sah (wettige wettige 

bloedverwantenbloedverwanten) dari si pewaris.) dari si pewaris.

c. keluarga sedarah alami c. keluarga sedarah alami (natuurlijke (natuurlijke 

bloed verwantenbloed verwanten) dari si pewaris.) dari si pewaris.



Cont…Cont…

Keluarga semenda Keluarga semenda 

((aanverwantenaanverwanten) dari si pewaris ) dari si pewaris 

tidak mewaris berdasarkan tidak mewaris berdasarkan tidak mewaris berdasarkan tidak mewaris berdasarkan 

undangundang--undang. Mereka hanya undang. Mereka hanya 

berhak mewaris jika pewaris berhak mewaris jika pewaris 

mengangkatnya sebagai ahliwaris mengangkatnya sebagai ahliwaris 

dengan surat wasiat. dengan surat wasiat. 



Bila seorang meninggal dunia tanpa Bila seorang meninggal dunia tanpa 

meninggalkan surat wasiat maka meninggalkan surat wasiat maka 

menurut undangmenurut undang--undang harta undang harta 

peninggalannya diwaris oleh keluarga peninggalannya diwaris oleh keluarga 

Cont…Cont…

peninggalannya diwaris oleh keluarga peninggalannya diwaris oleh keluarga 

sedarah. Oleh undangsedarah. Oleh undang--undang undang 

ditetapkan tidak semua keluarga ditetapkan tidak semua keluarga 

sedarah ini mewaris secara sedarah ini mewaris secara 

sekaligus. Tetapi yang lebih dekat sekaligus. Tetapi yang lebih dekat 

didahulukan dari yang lebih jauh.didahulukan dari yang lebih jauh.



Cont…Cont…

Prinsip Keluarga yang dekat Prinsip Keluarga yang dekat Prinsip Keluarga yang dekat Prinsip Keluarga yang dekat 

mendinding keluarga yang lebih mendinding keluarga yang lebih 

jauh. jauh. 



Pewarisan menurut surat Pewarisan menurut surat 

wasiat (wasiat (testamentertestamenter).).

kepada  semua orang yang kepada  semua orang yang kepada  semua orang yang kepada  semua orang yang 

diangkat untuk menjadi ahli waris diangkat untuk menjadi ahli waris 

melalui surat wasiat oleh pewaris. melalui surat wasiat oleh pewaris. 



Kekeluargaan dan persemendaan Kekeluargaan dan persemendaan 

1. Keluarga sedarah ( 1. Keluarga sedarah ( bloedverwantbloedverwant) : ) : 

pertalian kekeluargaan antara pertalian kekeluargaan antara 

orangorang--orang orang 

–– karena hubungan darah :karena hubungan darah :–– karena hubungan darah :karena hubungan darah :

–– garis lurus keatas (nenek garis lurus keatas (nenek 
moyang/leluhur)moyang/leluhur)

–– garis lurus kebawah (keturunan)garis lurus kebawah (keturunan)

–– garis kesamping.(mis. Hub. darah garis kesamping.(mis. Hub. darah 
antara paman dengan kemenakan)antara paman dengan kemenakan)



Cont…Cont…

2. Keluarga semenda (2. Keluarga semenda (aanverwantenaanverwanten) ) 

pertalian kekeluargaaan yang terjadi pertalian kekeluargaaan yang terjadi 

karena perkawinan.karena perkawinan.

–– suami suami -- dengan semua keluarga dengan semua keluarga –– suami suami -- dengan semua keluarga dengan semua keluarga 
sedarah isterinya.sedarah isterinya.

–– isteri isteri -- dengan semua keluarga dengan semua keluarga 
sedarah suaminya. sedarah suaminya. 




