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BAB III  

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Posisi Kasus 

1. Perkara Nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg 

Posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg adalah sebagai berikut. Alenia harus kekiri 

a.  Pihak-pihak yang berperkara 

1) Pihak Penggugat:  

a) DW sebagai anak kandung pertama dari Alm. JW dan EL bertindak 

sebagai Penggugat pertama, lahir pada tahun 1981, beragama 

Konghucu, pekerjaan sebagai swasta, bertempat tinggal di Semarang 

alamat Jl. Wotgandul Dalam No. 192C. 

b) RC sebagai anak kandung kedua dari Alm. JW dan EL bertindak 

sebagai Penggugat kedua, lahir pada tahun 1989, beragama Konghucu, 

pekerjaan sebagai swasta, bertempat tinggal di Semarang beralamat Jl. 

Wotgandul Dalam No. 192C. 

2) Pihak Tergugat: 

a) SS sebagai anak kandung dari perkawinan pertama yang dilakukan TW 

dan TPN sekaligus ibu kandung (para tergugat), bertindak sebagai 

Tergugat pertama, lahir pada tahun 1930, bergama Konghucu, 
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pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Semarang 

beralamat Jl. MT Haryono No. 747 RT 03 RW 03. 

b) LIS sebagai anak kandung pertama dari SS dan SR sebagai Tergugat 

kedua, lahir pada tahun 1958, beragama Konghucu, pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Telomoyo No. 2 Semarang.  

c) MMS sebagai anak kandung kedua dari SS dan SR sebagai Tergugat 

ketiga, lahir pada tahun 1963, beragama Konghucu, Pekerjaan sebagai 

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Telomoyo No. 2 Semarang.  

b. Duduk Perkara 

 

Gambar 1 Bagan Hubungan Pewaris dengan Ahli Waris dalam Perkara 

No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg 

Berikut keterangan gambar hubungan pewaris dengan ahli waris. 

1. TW sebagai pewaris; 

2. TPN sebagai istri pertama pewaris; 
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3. BY sebagai anak dari istri pertama; 

4. SS sebagai tergugat pertama (anak dari istri pertama); 

5. SR sebagai suami dari SS; 

6. LIS sebagai tergugat kedua (cucu/anak dari SS dan SR); 

7. MM sebagai tergugat ketiga (cucu/anak dari SS dan SR); 

8. SA sebagai istri kedua pewaris; 

9. JIS sebagai anak dari istri kedua; 

10. JW sebagai anak dari istri kedua; 

11. EL sebagai istri dari JW; 

12. DW sebagai penggugat pertama (cucu/anak dari JW dan EL) 

13. RC sebagai penggugat kedua (cucu/anak dari JW dan EL) 

Perkara bermula ketika TW menikah kedua kalinya dengan SA setelah istri 

pertama bernama TPN meninggal dunia. Pada saat perkawinan keduanya bersama 

SA tahun 1958 TW memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan surat izin No. 

779/1/58 tanggal 18 Maret 1958 oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan 

Semarang. Perolehan hak milik yang diberikan TW ini berupa izin untuk 

menempati bangunan di atas tanah milik Kantor Urusan Perumahan Semarang. 

Berdasarkan isi dari surat izin No. 779/1/58 “menyewa dan menempati seluruh 

rumah sebagai hak milik sendiri” dengan demikian TW memiliki hak untuk 

membangun sebuah bangunan miliknya dengan status hak guna bangunan di atas 

tanah milik Kantor Urusan Perumahan Semarang. 
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TW meninggalkan dua anak kandung bernama BY dan SS dari hasil 

hubungan perkawinan bersama TPN. Sedangkan perkawinan TW dengan SA 

memperoleh dua anak kandung bernama JW dan JIS sehingga ada empat ahli waris 

sah yang dimiliki TW berdasarkan hubungan keluarga ab-insteto menurut 

KUHPerdata.  

Pada tahun 1959 TW atas kuasanya terhadap objek bangunan dan tanah, TW 

telah menghibahkan hanya berupa objek bangunan kepada anak pertamanya dari 

perkawinan pertama (TPN) bernama BY. Karena TW beragama Konghucu yang 

mana termasuk ke dalam golongan Tionghoa menurut hukum kewarisan aturan 

hukum yang mengatur tentang perbuatan hukum bagi mereka yang bukan 

beragama Muslim tunduk pada ketentuan KUHPerdata. Perjanjian hibah dilakukan 

berdasarkan undang-undang dan Ketentuan KUHPerdata. Dalam hal ini TW selaku 

pewaris ketika masih hidup menghibahkan bangunan kepada salah satu ahli 

warisnya bernama BY di hadapan Notaris bernama R.M Soeprapto di Semarang 

dengan diterbitkan Akta Notaris No. 83 tertanggal 21 Desember 1959. 

Penghibahan yang dilakukan antara TW dan BY tidak diketahui  ahli waris lain. 

Hanya adik kandung BY bernama SS mengetahui perjanjian hibah tersebut 

dilakukan.  

Anak dari perkawinan TW dengan TPN bernama SS menikah dengan SR. 

Hasil perkawinan SS dan SR memiliki dua anak kandung di beri nama LIS lahir 

tahun 1958 dan MMS lahir tahun 1963. JW anak dari perkawinan TW dengan SA 
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menikah dengan EL. Dari hasil perkawinan JW dan EL memiliki dua anak 

kandung bernama DW dan RC.  

Pada tahun 1980 BY mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat atas 

tanah di Kantor Pertanahan Semarang tanpa diketahui oleh ahli waris lain. 

Permohonan yang dilakukan BY supaya bangunan yang berdiri di atas tanah 

pemerintah menjadi hak milik atas namanya sebagai alat bukti kepemilikian 

berdasarkan Nomor: 254/Wonodri, gambar situasi Nomor: 205/1980, seluas 235 

m² (dua ratus puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 

747 Semarang, dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara : Tanah/Bangunan Persil No.745 (bekas Eg: 1629 sisa); 

- Sebalah Selatan : Persil No. 749, milik Heni Riswanto; 

- Sebelah Barat : Persil No. 749, milik Tirtoharjo; 

- Sebelah Timur : Jalan MT. Haryono Raya. 

BY setelah memperoleh hak milik atas tanah menjadi namanya. Pada tahun 

1987 kemudian menjual belikan kepada kedua keponakan bernama LIS dan MMS 

(para tergugat) dengan diterbitkan Akta Notaris No. 767/1987 tanggal 2 Juni 1987 

yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto, SH di wilayah Semarang.  

Pada tahun 1981 sebelum terjadi perjanjian jual beli atas bangunan dan 

tanah yang dilakukan BY dengan kedua keponakan LIS dan MMS. TW meninggal 

dunia, sehingga menurut KUHPerdata ahli waris dapat memperoleh harta warisan 

dari pewaris ketika memenuhi tiga syarat terjadinya pewarisan yakni ada orang 

yang meninggal dunia, ahli waris sebagai orang masih hidup yang akan 
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memperoleh warisan, dan ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.30 

Ahli waris lain yang memiliki hubungan darah dengan pewaris tidak mendapatkan 

bagian harta warisan yang harus dimiliki dari pewaris karena adanya penghibahan 

dan jual beli dilakukan tanpa sepengetauhan ahli waris lain. JW pada tahun 1992 

meninggal dunia meninggalkan kedua anaknya bernama DW dan RC (Para 

penggugat). Berdasarkan cara penghibahan dan jual beli yang dilakukan oleh 

pewaris dan salah satu waris dengan tidak melibatkan ahli waris lain, DW dan RC 

sebagai ahli waris pengganti mengajukan gugatan bersama kuasa hukumnya 

tanggal 17 Desember 2012 di Pengadilan Negeri Semarang.  

Pada tanggal 30 September 2012 diterbitkan surat kuasa DW dan RC 

sebagai para penggugat melawan SS, LIS, dan MMS sebagai tergugat. Isi dari 

gugatan penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Semarang sebagai 

berikut.  

Perjanjian hibah yang dilakukan TW dan BY telah melanggar bagian mutlak 

ahli waris lain sehingga ada perhitungan terlebih dahulu dalam hibah yang akan 

diberikan. Pembagian jumlah hak atas bagian mutlak diperoleh para ahli waris dari 

TW yakni 4 orang anak yang sah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 914 ayat 3 

dan ayat 4. Bahwa perhitungan besarnya bagian mutlak yang akan diterima ahli 

waris berdasarkan dari keluarga TW untuk besarnya bagian ahli waris Ab intestato 

yakni:
31

 

                                                           
30

 Maman Suparman, Op.Cit,  halaman 16. 
31

  Putusan Perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg, halaman 10. 
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1. SA (istri) : 1⁄4 bagian; 

2. 4 orang anak 3⁄4  x  1⁄4 = 3⁄(16 )bagian; 

3. BY  mendapatkan  3⁄16 bagian; 

4. SS mendapatkan  3⁄16 bagian; dan  

5. JIS mendapatkan 3⁄16 bagian; 

6. JW mendapatkan 3/16 bagian. 

Para penggugat memperjuangkan hak waris sebagai ahli waris yang sah dari 

pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 834 jo Pasal 1066 KUHPerdata telah 

memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap ahli waris berhak atas harta 

warisan. Perbuatan tergugat yang menahan bangunan dan tanah dengan melakukan 

penguasaan secara sepihak atas harta peninggalan pewaris merupakan suatu 

perbuatan melawan hukum. 

Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan berlangsung karena 

adanya kematian dan sesuai menurut pendapat Subekti yang menyatakan: “bahwa 

seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban 

beralik kepada ahli waris” dengan demikian ketika TW meninggal dunia sebagai 

pewaris dan kakek dari para penggugat secara yuridis akan terbukanya hak untuk 

mendapatkan bagian harta kekayaan milik pewaris bagi para ahli waris. Para 

penggugat merupakan ahli waris pengganti dari JW ayah para penggugat yang 

telah meninggal dunia dan anak sah dari TW berdasarkan hukum Pasal 841 dan 

Pasal 842 KUHPerdata, dengan demikian dapat memperoleh sebagian dari harta 

peninggalan dari pewaris. 
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1) Gugatan Penggugat 

a) Bahwa para penggugat ahli waris dari Alm. TW sebagai ahli waris 

pengganti ayah para penggugat bernama Alm. JW yang merupakan 

anak dari pernikahan Alm. TW dengan SA, sehingga berhak atas tanah 

dan bangunan yang berasal dari harta warisan Alm. TW yang terletak di 

Jl. MT Haryono No. 747 Semarang luas ± 235 m²; 

b) Bahwa akta hibah diterbitkan  No. 83 pada Tahun 21 Desember 1959 

dibuat oleh RM. Soeprapto Notaris di Semarang yang dilakukan Alm. 

TW dengan BY semasa hidupnya tidaklah sah, karena dibuat tanpa 

sepengetahuan ahli waris lainnya dan hibah tersebut telah 

menghilangkan bagian mutlak dari para ahli waris si pemberi hibah 

(Alm. TW); 

c) Bahwa objek tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh para tergugat 

dibeli dari BY, sedangkan BY memperoleh tanah tidak sah, karena 

hibah No. 83 tanggal 21 Desember 1959, dilakukan oleh TW tanpa 

persetujuan atau sepengetahuan ahli waris lain termasuk ayah para 

penggugat; 

d) Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, para penggugat membantah 

para tergugat adalah pemilik sah dari objek tanah sengketa karena 

membeli dari BY sebagaimana telah diterbitkan akta jual beli No. 747 

Tahun 1987; 
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e) Bahwa diakui oleh para penggugat dan para tergugat objek sengketa 

berupa tanah dan bangunan rumah seluas 235 m² terletak di Jl. MT 

Haryono No. 747 Semarang. 

2) Jawaban Tergugat 

a) Bahwa para tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan kepada 

para penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan terang tentang 

kebenaranya; 

b) Bahwa para tergugat sebagai pemilik sah tanah dan bangunan yang 

terletak di Jl. MT Haryono No. 747 Kota Semarang berdasarkan 

sertifikat Hak Milik No. 254 Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, 

Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Wonodri atas nama LIS 

(Tergugat II) dan MMS (Tergugat III) yang dikeluarkan Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota Semarang tanggal 8 September 1987; 

c) Bahwa pada tanggal 12 Juni 1987 tergugat II dan tergugat III telah 

membeli tanah dan bangunan aquo dari BY di hadapan Notaris  dan 

PPAT Titi Ananingsih Soegiarto, SH berdasarkan Akta Jual-beli No. 

767/1987; 

d) Bahwa ketika pemilik hendak ingin menempati rumah aquo tanpa 

sepengetahuan dan seijin para tergugat selaku pemilik sah oleh EL ibu 

dari para penggugat serta para penggugat menghuni sebagian dari 

rumah seluas ± 88 m²; 
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e) Bahwa para tergugat berkali-kali memperingatkan ibu dari para 

penggugat untuk meninggalkan sebagian rumah yang dihuni akan tetapi 

faktanya para pihak yang bersangkutan tidak adanya itikad baik untuk 

bersedia meninggalkan rumah; 

f) Bahwa atas perihal tersebut para tergugat menempuh upaya hukum 

dengan melakukan gugatan pada tahun 1993 dan telah mendapatkan 

putusan yang berkekuatan hukum yang tetap sebagaimana dalam 

putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg jo. 

putusan Mahkamah Agung RI No. 1407/Pdt/1997 tanggal 14 

September 1999 jo. putusan Peninjauan Kembali No. 237 PK/Pdt/ 2001 

tanggal 12 Oktober 2003 dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh 

Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam Berita Acara 

Pengosongan Rumah No. 87/Pdt.Eks/1994 PN.Smg tanggal 23 

Nopember 1994, dimana kedudukan hukum para tergugat dalam 

perkara terdahulu sebagai penggugat sedangkan EL ibu dari para 

penggugat sebagai tergugat; 

g) Bahwa sebagaimana berdasarkan akta otentik yang dikuatkan oleh 

putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkekuatan hukum 

tetap teregister dalam No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg jo. putusan 

Pengadilan Tinggi Semarang No. 40/Pdt/1996/PT.Smg jo. putusan 

Mahkamaah Agung RI No. 1407.K/Pdt/1997 tanggal 14 September 

1999 jo. putusan Peninjauan Kembali No. 237 PK/Pdt/2001 tanggal 14 
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Oktober 2003 dan selanjutnya telah dilaksanakan eksekusi oleh 

Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam Berita Acara 

Pengosongan Rumah No. 87/Pdt.Eks/1994.PN.Smg tanggal 23 

Nopember 1994; 

h) Bahwa dikarenakan para penggugat beritikad buruk sudah sepatutnya 

para penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul 

dalam perkara, maka para tergugat memohon kepada Yang Mulia 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan mengadili 

perkara ini untuk menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya 

atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat 

diterima, dikarenakan gugatan para penggugat sudah pernah diperiksa 

dan diadili oleh Pengadilan Negeri Semarang serta telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap gugatan para penggugat No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg adalah Nebis in idem. 

3) Petitum 

Berikut isi tuntutan yang diajukan oleh penggugat, pada pokoknya yakni: 

a) Menetapkan menurut hukum bahwa Alm. TW telah meninggal dunia 

tahun 1981 di Semarang sebagai pewaris dari para penggugat dan 

tergugat; 

b) Menetapkan menurut hukum agar tanah dan bangunan rumah 

sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor: 254/Wonodri, Gambar situasi 

Nomor: 205/1980 Seluas ± 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter 
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persegi), yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 474 Semarang, 

dengan batas-batas: 

- Sebelah utara: Tanah/ Bangunan Persil No. 745 (Bekas EG: 1629 

sisa); 

- Sebelah Selatan: Persil No. 749, milik Heni Riswanto; 

- Sebelah Barat: Persil No. 749, milik Tirtoharjo; 

- Sebelah Timur: Jalan MT Haryono Raya. 

Sebagai harta warisan peninggalan Alm. TW belum dibagikan kepada 

para penggugat selaku ahli waris yang sah; 

d) Menetapkan menurut hukum masing-masing ahli waris Alm. TW 

mendapatkan bagian 3/16 dari harta warisan yang belum dibagi; 

e) Menyatakan menurut hukum bahwa akta hibah yang dibuat Nomor: 83 

tanggal 21 Desember 1959 dibuat oleh Notaris bernama R.M Soeprapto 

tidak sah; 

f) Menyatakan bahwa jual beli bangunan dan tanah yang dilakukan BY 

semasa hidup antara para tergugat merupakan perbuatan melawaan 

hukum sehingga akta jual beli Nomor: 767/1987 tertanggal 2 Juni 1987 

yang dibuat hadapan Notaris dan PPAT Titi Ananingsih Soegiarto, SH 

di Semarang adalah tidak sah; 

g) Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 254/Wonodri,gambar 

situasi Nomor 205/1980, seluas ± 235 m² (dua ratus tiga puluh lima 
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meter persegi) terletak di Jl. MT. Haryono No. 474 Semarang teratas 

nama para tergugat tidaklah sah; 

h) Menyatakan menurut hukum perbuatan jual beli bangunan dan tanah 

yang dilakukan BY perbuatan melawan hukum karena hibah yang 

dilakukan Alm. TW tidak sah sehingga menghukum dan 

memerintahkan para tergugat untuk segera memberikan bagian 3/16 

bagian hak waris dari para penggugat atas bangunan dan tanah. 

4) Pertimbangan Hukum 

a) Perkara yang dinyatakan para tergugat No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg jo. 

No. 40/Pdt.Smg  jo. No. 1407 K/Pdt.1997 tertanggal 14 September 

1990 jo. Putusan PK No. 237/PK/Pdt/2001 tanggal 14 Mei 2003 materi 

gugatan berbeda dengan perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg; 

b) Perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg objek gugatannya tentang 

keselurahan bangunan dan tanah seluas ± 235 m² yang terletak di Jl MT 

Haryono No. 747 Semarang dengan dalil gugatan pembagian warisan 

sedangkan pada perkara No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg dalam sengketa 

objek gugatan berupa tanah dan bangunan sertifikat HM No. 254 seluas 

± 88 m² dari keseluruhan luas 235 m² dengan dalil gugatan penghunian 

tanpa ijin; 

c) Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat antara perkara No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg jo. Putusan 

PT No. 40/Pdt/PT.Smg jo. Putusan MA No. 1407.K/Pdt/1997 jo 
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Putusan PK No. 237/PK/Pdt/2001 dengan perkara No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg jo PT No. 423/Pdt/2013/PT.Smg jo. Putusan 

PK No. 1360 K/Pdt/2014 berbeda sehingga tidak Nebis In Idem; 

d) Menimbang bahwa saksi para penggugat bernama Budi Setyawan 

menerangkan tidak mengetahui milik siapa tanah sengketa. Saksi hanya 

mengetahui para penggugat tinggal di atas tanah sengketa bersama 

dengan orang tuanya; 

e) Menimbang bahwa saksi para penggugat bernama Setiaji SH sebagai 

Pegawai Badan Pertanahan Kota Semarang menerangkan sejarah dari 

sertifikat hak milik (bukti P-14) No. 254 berdasarkan warkah yang ada 

pada Kantor Badan Pertanahan Negara Semarang, berasal dari HGB 

No. 221 yang terletak di desa Wonodri, Kecamatan Semarang Timur 

Kota Semarang luas ± 253 m² di dalam Sertifikat HM No. 254 tersebut 

atas nama BY yang berasal dari pemberian tanah Negara, dimana 

pemberian tersebut atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, tanggal 1 September 1979 No. 

SL.DA.II/NM/564/1979 dengan pemberian yaitu rugi dari Negara dan 

terakhir pemegang haknya LIS dan MMS berdasarkan akta jual beli 

tanggal 2 Juni 1987 No. 767/1987 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT 

Titi Ananingsih; 

f)  Menimbang bahwa bukti Akta No. 83 tanggal 21 Desember 1959 

berupa Akta hibah yang dibuat oleh Notaris R.M Soeprapto berisi TW 
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menghibahkan kepada BY sebuah rumah terbikin dari rangan kayu, 

dinding sebagian dari tembok dan sebagian dari papan, beratap genting 

terletak di dalam Kotapraja Semarang, dikenal dengan Jl. Mataram No. 

747 dan berdiri di atas tanah Negara milik Daerah Swatentara Tingkat 

kedua Kotapraja Semarang, rumah mana menurut keterangan para 

penghadap milik TW; 

g) Menimbang bahwa pada pokok dalil gugatan para penggugat adalah 

ahli waris Alm. TW sebagai ahli waris pengganti ayah para penggugat 

bernama JW yang merupakan anak pernikahan kedua Alm. TW yang 

terletak di Jl. MT Haryono No. 747 Semarang luas ± 235 m² dimana 

bangunan dan tanah sekarang dikuasai oleh para tergugat, membeli dari 

BY sedangkan BY memperoleh tanah tidak sah, karena hibah No. 83 

tanggal 21 Desember 1959, dilakukan oleh TW tanpa persetujuan atau 

sepengetahuan ahli waris lain termasuk ayah dari para penggugat; 

h) Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 

terhadap Petitum No. 2 haruslah ditolak; 

i) Menimbang bahwa akan dipertimbangkan petitum gugatan para 

penggugat; 

j) Menimbang bahwa terhadap petitum No. 1 akan dipertimbangkan 

setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain; 

k) Menimbang bahwa dipertimbangkan terhadap petium No. 2 dan No. 3; 
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l) Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tentang ke ahli warisan 

tidak dibantah oleh para tergugat dan dari surat-surat bukti tertanda P-1, 

P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10 saling bersesuaian sehingga tehadap 

petitum No. 2 dan No. 3 haruslah dikabulkan; 

m) Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil 

gugatannya, maka terhadap petitum No. 4 sampai dengan No. 13 

haruslah ditolak; 

n) Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka terhadap petitum 

No. 1 haruslah dikabulkan sebagian. 

5) Amar Putusan  

a) Menetapkan Alm. TW yang meninggal pada tahun 1981 di Semarang 

adalah pewaris dari para penggugat dan para tergugat. 

b) Menetapkan para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris yang 

sah dari Alm. TW. 

c) Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya.  

2. Perkara Nomor 196/Pdt.G/1993/PN.Smg 

Posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 

196/Pdt.G/1993/PN.Smg adalah sebagai berikut. 

a. Pihak-pihak yang berperkara 

1) Pihak penggugat: 
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a) Bernama: LIS merupakan anak kandung dari SS dan SR bertindak 

sebagai pihak penggugat pertama, lahir pada tahun 1958, beragama 

Tionghoa, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. 

Telmoyo No. 2 Semarang. 

b) Bernama: MMS merupakan anak kandung kedua dari SS dan SR 

sebagai pihak penggugat kedua, lahir pada tahun 1963, beragama 

Tionghoa, pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. 

Telomoyo No. 2 Semarang. 

2) Pihak tergugat: 

a) Bernama: EL merupakan istri dari JW bertindak sebagai tergugat, 

beragama Tionghoa, pekerjaan sebagai swasta bertempat tinggal di Jl 

MT Haryono No. 747 Semarang (Terkenal dengan nama “Toko Akur”) 

b. Duduk Perkara 

Perkara No. 193/Pdt.G/1993/PN.Smg berawal dari Para penggugat sebagai 

pemilik atas tanah berikut bangunan rumah berdasarkan sertifikat HM No. 254 

Seluas ± 235 m² yang terletak di Jl MT Haryono No. 747 Semarang Kelurahan 

Wonodri Kecamatan Semarang Selatan ingin menghuni rumah tersebut tergugat 

lebih dulu menghuni sebagian rumah milik penggugat dengan tanpa seijin para 

penggugat  sebagai pemilik sah. Rumah sebagian milik penggugat yang 

ditempati tergugat tersebut luasnya ± 88 m² selain dihuni sebagai tempat tinggal 

tergugat juga dipergunakan untuk usaha buka toko yang bernama “Toko Akur”. 

Para penggugat sudah pernah melakukan musyawarah kepada tergugat untuk 
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segera meninggalkan tempat tinggal akan tetapi para tergugat menolak dan 

mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarga penggugat selain itu 

tergugat meminta konflik ini diselesaikan jalur hukum.  

Penguasaan sebagian rumah objek sengketa oleh tergugat tidak hanya 

dijadikan tempat tinggal dan usahanya saja, akan tetapi juga merombak sebagian 

rumah objek sengketa hingga menutup sebagian dari ruang tempat ibadah untuk 

meletakan abu milik penggugat dijadikan sebagai kamar mandi serta barang-

barang dari hasil usaha milik tergugat.  

Atas keberadaan tergugat yang menghuni dan menggunakan sebagian 

rumah milik tanpa dasar hukum antara penggugat dengan tergugat tidak ada 

hubungan sewa-menyewa maupun pinjam-meminjam dan tergugat masuk ke 

dalam rumah objek sengketa tanpa izin penggugat sebagai pemilik sah. Para 

penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 

Agustus 1993 yang telah terdaftar di Kepaniteraan tertanggal 15 September 

1993. 

1) Gugatan Penggugat 

a) Bahwa tergugat telah masuk dan menghuni rumah sengketa tanpa izin 

penggugat, yang luasnya ± 88 m² dan tergugat membuka Toko Akur 

dan keberadaan tergugat tidak ada dasar hukum, antara penggugat dan 

tergugat tidak ada hubungan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam; 

b) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat yaitu 

menempati/menghuni serta memakai untuk usahanya di persil HM No. 
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254 yang terletak di Jalan MT Haryono No. 747 Kel Wonodri 

Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang (objek sengketa) dengan 

tanpa ada dasar hukumnya serta dengan tempat ijin/tanpa 

sepengetahuan penggugat selaku pemilik yang sah merupakan 

perbuatan yang beritikad buruk; 

c) Memerintahkan kepada tergugat atau siapapun juga yang tidak 

mendapat hak/ijin dari penggugat untuk segera keluar dari bagian 

ruangan yang ditempati itu yang merupakan objek sengketa yaitu 

berupa persil HM No. 542 yang terletak di Jalan MT Haryono No. 747 

Semarang Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota 

Semarang (terkenal setempat dengan nama “Toko Akur”); 

d) Memerintahkan kepada tergugat untuk mentaati putusan provisi ini; 

e) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,- 

perhari untuk setiap kali mereka melanggar/melalaikan putusan dalam 

perkara ini. 

2) Jawaban Tergugat 

a) Bahwa di dalam gugatan penggugat atau para penggugat menyebutkan 

EL sebagai tergugat beralamat di Jl MT Haryono No. 747 Semarang, 

tetapi penggugat tidak menjelaskan secara rinci, dalam kapasitas yang 

bagaimana EL di gugat, kapasitas sebagai pribadi atau dalam kapasitas 

sebagai ahli waris dari Alm. Suaminya bernama JW; 
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b) Bahwa EL menempati rumah/bangunan di Jl MT Haryono No. 747 

Semarang tersebut atas ajakan dan perintah almarhum suaminya 

bernama JW dan bukan kehendak sendiri. 

3) Petitum 

a) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa 

yaitu sebagian dari rumah milik penggugat yang terletak di Jl MT 

Haryono No. 747 Semarang. Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang 

Selatan Kota Semarang yang luasnya ± 88 m² (terkenal dengan tempat 

“Toko Akur”) saat ini masih dihuni oleh tergugat; 

b) Menetapkan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas persil HM 

No. 524 Seluar ± 235 m² yang terletak di Jl MT Haryono No. 747 

Semarang Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota 

Semarang dengan seluruh bangunan yang ada di atasnya termasuk 

objek sengketa; 

c) Menyatakan menurut hukum tidak adanya dasar hukum atas 

keberadaan dan penempatan tergugat di lokasi objek sengketa dengan 

tanpa ijin dari penggugat selaku pemilik sah serta tanpa adanya 

hubungan sewa-menyewa maupun pinjam-meminjam. 

 

 

4) Pertimbangan Hukum 
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a) Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh penggugat yang 

telah didengarkan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya 

tergugat tidak ada izin menempati rumah sengketa dari BY yang telah 

disegel dua kali karena tergugat tidak ada HO dan Tidak dapat 

menunjukkan pemilikan sedangkan yang berhak atas rumah sengketa 

adalah para penggugat; 

b) Bahwa tergugat terlebih dahulu membangun tempat kamar mandi di 

depan tempat ibadah milik keluarga penggugat sedangkan tempat 

ibadah lebih dahulu ada dari tempat kamar mandi; 

c) Menimbang bahwa karena tergugat maupun JW tidak ada dasar hukum 

menempati rumah sengketa seperti sewa menyewa dan pinjam 

meminjam, maka jual beli antara penggugat dan BY adalah irrelevant 

diberitahukan kepada tergugat karena ia menempati rumah sengketa ini 

secara melawan hukum; 

d) Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat No. 1 karena gugatan 

penggugat dikabulkam, maka petitum ini dapat dikabulkan sebagian; 

e) Menimbang bahwa petitum gugatan penggugat No. 2 terdapat 

dilakukan penyitaan milik tergugat sebagaimana dilakukan oleh jurusita 

pengganti Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 29 Oktober 1993 

No. 196/Pdt/G/1993/PN.Smg untuk melaksanakan penetapan tanggal 

27 Oktober 1993 No. 196/Pdt/G/1993/PN.Smg karena guggaran 

dikabulkan, maka petitum ini patut dikabulkan; 
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f) Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat No. 3 karena rumah 

sengketa adalah milik penggugat, maka pettium ini pantas dikabulkan; 

g) Menimbang bahwa petitum gugatan penggugat No. 4 karena tergugat 

menempati rumah tanpa adanya dasar hukum, maka petitum ini pantas 

dikabulkan. 

5) Amar Putusan 

a) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 

b) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tidak 

bergerak milik tergugat sebagaimana tersebut yang dilakukan oleh 

jurusita pengganti Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 29 Oktober 

1993 No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg untuk melaksanakan penetapan 

kami tertanggal 27 Oktober 1993 No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg; 

c) Menyatakan dan menetapkan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas 

persil HM No. 524 seluas ± 235 m² yang terletak di Jl MT Haryono No. 

747 Semarang Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota 

Semarang, dengan seluruh bangunan yang ada di atasnya termasuk 

objek sengketa yaitu bangunan seluas ± 88 m² (terkenal setempat 

dengan nama “Toko Akur”); 

d) Menyatakan menurut hukum bahwa keberadaan perbuatan tergugat 

menempati atau menghuni serta memakai untuk usahanya dengan tanpa 

ada dasar hukumnya serta dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan 
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penggugat selaku pemilik yang sah merupakan perbuatan yang beritikat 

buruk; 

e) Menghukum tergugat atau siapapun juga untuk membayar gantirugi 

kepada penggugat sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah). 

B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan Hibah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg 

Dalam kasus ini sengketa hibah antar keluarga golongan Tionghoa yang 

masing-masing pihak berperkara bernama DW dan RC sebagai penggugat 

melawan SS, LIS, dan MMS sebagai tergugat. TW merupakan pewaris yang 

memiliki objek sengketa (bangunan), ia memiliki empat orang anak kandung 

dua diantaranya berbeda ibu, BY dan SS anak kandung hasil dari perkawinan 

dengan istri pertama sedangkan anak kandung bernama JIS dan JW berasal 

dari hasil perkawinanya dengan istri kedua.  

TW menikah dua kali selama hidupnya, setelah istri pertama bernama 

TPN meninggal dunia baru setelah itu menikah lagi dengan SA. Bangunan 

yang berdiri di atas tanah Pemerintah diperoleh TW pada tahun 1958 

mendapatkan izin untuk menempati dengan Hak Milik atas Tanah berdasarkan 

No. 779/1/58 tanggal 18 Maret 1958 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan 

Perumahan Semarang. Tanah seluas ± 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter 

persegi) yang terletak di Jl. MT Haryono No. 747 Semarang, dengan batas-

batas:  
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- Sebelah Utara : Tanah/Bangunan Persil No. 745 (bekas Eg: 1629 sisa); 

- Sebelah Selatan : Persil No. 749, milik HR; 

- Sebelah Barat : Persil No. 749, milik T; 

- Sebelah Timur : Jalan MT. Haryono Raya. 

Berselang satu tahun, TW memperoleh hak atas tanah dari Kepala 

Kantor Urusan Perumahan Semarang dengan status sewa tanah berdasarkan isi 

dari perjanjian hibah No. 83 yang dibuat oleh Notaris R.M. Soeprapto pada 

pasal 3 “Uang sewa tanah dimana rumah yang dihibahkan dengan surat ini 

berdiri, mulai bulan Januari seribu sembilan ratus enam puluh, menjadi 

tangunggan yang mendapat hibah”. TW melakukan penghibahan atas objek 

bangunan untuk diberikan oleh BY, anak pertama dari hasil perkawinannya 

dengan TPN (istri pertama), namun tidak dihadirkan ahli waris lain dan  hanya 

adik kandung saja bernama SS di hadapan Notaris bernama R.M Soeprapto di 

Semarang sesuai akta Notaris Nomor: 83 tertanggal 21 Desember 1959. Proses 

penghibahan dilakukan di hadapan Notaris, bukan di hadapan PPAT karena 

pada tahun 1959 belum berlaku Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah, dimana Pasal 19 berbunyi:  

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 

memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 

meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus 

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan penjabat 

yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan 

Pemerintah ini disebut: penjabat) akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh 

Menteri Agraria. 
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Jika diperhatikan pada hibah antara TW kepada BY yang akta hibahnya 

dibuat oleh Notaris bernama R.M Soeprapto, objek penghibahan adalah 

bangunan,. Hal ini juga diterangkan dalam pokok perkara No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg yakni: 

… Akta No. 83 tanggal 21 Desember 1959 berupa Akta hibah yang dibuat 

oleh Notaris R.M Soeprapto, berisi TW menghibahkan kepada BY sebuah 

rumah terbikin dari ragangan kayu, dinding sebagian dari tembok dan 

sebagian dari papan, beratap genting terletak di dalam Kota Semarang, 

dikenal dengan Jl. Mataram No. 747 dan berdiri di atas tanah Negara milik 

Daerah Swatantra Tingkat kedua Kota Semarang, rumah mana menurut 

keterangan para penghadap milik TW.
32

 

 

Apabila melihat pada pokok perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg yang 

telah disebutkan di atas, objek yang dihibakan oleh TW kepada BY, yaitu 

bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah sehingga penghibahan 

tersebut tidak meliputi objek tanahnya. Hal ini sesuai dengan bunyi dari isi 

perjanjian dalam akta hibah No. 83 tertanggal 21 Desember 1959 dibuat oleh 

Notaris R.M Soeprapto sebagai berikut:  

… sebuah rumah terbikin dari ragangan kayu dinding sebagian dari tembok 

dan sebagian dari papan, beratap genting, terletak di Kota Semarang, 

terkenal sebagai Jl Mataram No. 747 dan berdiri di atas tanah sewaan milik 

Daerah swatantra tingkat Kota Semarang, rumah mana menurut keterangan 

para penghadap adalah milik penghadap pihak kesatu” 

 

TW memperoleh izin untuk membangun sebuah rumah yang berada di 

atas tanah milik Pemerintah dengan status sewa-menyewa berdasarkan surat 

izin untuk menempati dibuat pada tanggal 18 Maret 1958 oleh Kantor Urusan 

                                                           
32

 Putusan No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg, halaman 34. 
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Perumahan Semarang, sedangkan untuk status tanah yang menjadi hak milik 

BY berdasarkan dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah kepada Kantor 

Pertanahan Semarang berawal dari permohonan yang dilakukan sendiri oleh 

BY pada tahun 1980 sehingga diterbitkan sertfikat Hak milik Nomor: 

254/Wonodri terletak di Jl MT. Haryono No. 747 Semarang. Pada tahun 1987 

BY menjual objek bangunan berserta tanah kepada keponakannya (dalam 

perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg sebagai para tergugat) tanpa 

sepengetahuan ahli waris JW (ayah dari para penggugat) dengan diterbitkan 

Akta Notaris Nomor: 767/1987 tertanggal 2 Juni 1987 dibuat oleh Titi 

Ananingsih Soegiarto. Hal ini berdasarkan putusan perkara No. 

193/Pdt.G/1993/PN.Smg dengan amar putusan sebagai berikut.  

Menyatakan dan menetapkan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah 

atas persil HM No. 254 seluas ± 235 m² yang terletak di Jl MT Haryono 

No. 747 Semarang Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota 

Semarang dengan seluruh bangunan yang ada di atasnya termasuk objek 

sengketa yaitu bangunan seluas ± 88 m² dibangun sebuah Toko yang diberi 

nama Akur merupakan sebagian dari bangunan persil HM No. 254. 

 

Menurut Setiaji, pegawai Badan Pertanahan Semarang, tanah milik 

Negara yang telah dimohonkan oleh BY menjadi hak milik, dengan 

dikeluarkan sertifikat hak milik atas namanya, maka tanah serta bangunan yang 

berdiri di atasnya dapat dijual-belikan. 

Dalam gugatan perkara No 426/Pdt.G/2012/PN.Smg, para penggugat 

meminta agar dibagikan hak atas bagian mutlaknya yang belum diberikan dari 

harta warisan TW, yakni tanah dan bangunan. TW menempati bangunan di 
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atas tanah milik Pemerintah berdasarkan penetapan Kantor Urusan Perumahan 

Semarang pada tahun 1958. Oleh sebab itu atas gugatan penggugat untuk 

pembagian harta warisan berupa tanah tidak dapat dipenuhi oleh Hakim karena 

tanah bukanlah harta kekayaan milik TW sebagai pewaris, hanya objek 

bangunan saja sebagai harta kekayaan milik TW. 

Perikatan yang timbul karena perjanjian dilakukan dengan sengaja oleh 

para pihak, supaya apa yang telah disepakati dari isi perjanjian menimbulkan 

hak dan kewajiban berupa prestasi yang harus diwujudkan.
33

 Berkaitan dengan 

putusan perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg para pihak yang melakukan 

perjanjian hibah ialah TW kepada BY atas bangunan yang berdiri di atas tanah 

milik Pemerintah sedangkan yang dimiliki TW adalah harta kekayaan satu-

satunya. Dalam hal ini TW melakukan perjanjian hibah kepada BY sebagai 

salah satu ahli waris  tidak sah menurut hukum, karena perjanjian hibah 

dilakukan melanggar bagian mutlak ahli waris. Semenjak TW meninggal dunia 

para penggugat sebagai ahli waris belum memperoleh harta warisan. 

Perjanjian hibah yang dilakukan para pihak haruslah memperhatikan 

syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa isi dari 

aturan tersebut menerangkan sebagai berikut:  

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

                                                           
33

 Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 18. 
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Aturan hukum mengenai syarat sahnya perjanjian dapat dibagi menjadi 

dua hal dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni syarat subjektif memenuhi syarat 

pertama dan kedua berkaitan dengan subjek yang membuat suatu perjanjian 

sedangkan syarat objektif memenuhi syarat ketiga dan keempat termasuk 

berkenaan mengatur mengenai objek dalam perjanjian. Apabila diketahui 

perjanjian yang dibuat tidak memenuhi salah satu syarat diatur Pasal 1320 

KUHPerdata, maka perjanjian dapat dibatalkan maupun batal demi hukum.  

Pembatalan dan batal demi hukum karena suatu perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata masing-

masing berbeda dalam hal pelaksanaan pemenuhannya. Suatu pembatalan 

perjanjian dapat dilakukan apabila diketahui perjanjian yang telah dibuat tidak 

memenuhi syarat pertama dan kedua berkaitan dengan syarat subjektif. 

Pembatalan perjanjian haruslah adanya seseorang yang pengajuan 

permohonnan pembatalan dan akibat hukum diperoleh bagi perjanjian 

dibatalkan dimulai semenjak dikeluarkan Putusan dari Pengadilan. Sedangkan 

batal demi hukum apabila perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat 

objektif termasuk syarat ketiga dan keempat diatur menurut Pasal 1320 

KUHPerdata, sehingga perjanjian yang telah dibuat dianggap tidak pernah ada 

dengan demikian disebut perjanjian batal demi hukum.  
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Berdasarkan perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg mengenai perjanjian 

hibah yang dilakukan TW tanpa memperhatikan bagian mutlak ahli waris 

sehingga syarat yang tidak dipenuhi dalam perjanjian hibah yang dibuat 

berkenaan tentang syarat objektif berkaitan dengan syarat ketiga “sebab yang 

halal”.  

TW menghibahkan objek bangunan dengan tidak memperhatikan 

kewajibannya sebagai pewaris yang seharusnya memperhatikan pemenuhan 

bagian mutlak para ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata 

selain itu tujuan adanya pemberian hibah yang diberikan kepada penerima 

hibah bukanlah keseluruhan dari harta kekayaan si pemberi hibah,namun hanya 

sebagian harta kekayaan yang mana bagian hak dari si pewaris/ si pemberi 

hibah tidak termasuk bagian seharusnya menjadi hak para ahli waris. Para ahli 

waris yang tidak dipenuhi bagian mutlaknya dapat menuntut sebagai 

legitimaris untuk dapat meminta pemenuhan bagian mutlaknya hal ini 

berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata.  

Objek bangunan merupakan satu-satunya harta kekayaan milik TW yang 

berdiri di atas tanah Pemerintah sebagai hak milik sendiri dengan status tanah 

pada awalnya sewa-menyewa. Perjanjian hibah yang dibuat oleh TW untuk 

diberikan kepada BY tidak memperhatikan bagian mutlak ahli waris lain 

karena perjanjian dibuat dengan hanya dihadirkan saksi adik kandung BY 

bernama SS, sedangkan ahli waris lainnya tidak ikut atau mengetahui 

perjanjian hibah tersebut dilakukan. Seharusnya TW sebagai pewaris yang 
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memiliki hak dan kewajiban untuk bebas melakukan apa saja atas harta 

kekayaan namun perlu memperhatikan kebebasan yang diberikan dibatasi 

menurut undang-undang.  

Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak yang dilakukan si pemberi 

hibah dengan suka rela memberikan barang miliknya kepada si penerima hibah 

ketika masih hidup, sehingga prestasi hanya diberikan kepada si pemberi hibah 

sedangkan si penerima hibah tidak perlu memberikan imbalan.
34

  

Menurut Suyanto sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, menanggapi 

Putusan No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg., dengan wafatnya kakek dari para 

penggugat (pewaris) secara yuridis telah terbuka pula hak mewarisi untuk 

mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris pengganti, sehingga tidak ada satu 

pun alasan yang membenarkan tindakan para tergugat untuk tidak memberikan 

hak dan bagian dari harta warisan yang belum terbagi kepada para penggugat.
35

 

KUHPerdata mengatur mengenai pembatasan atas pemberian hibah 

yang tidak boleh melanggar hak bagian mutlak ahli waris lain berdasarkan 

hubungan keluarga dari si pewaris dalam putusan perkara No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg ini para pihak masih memiliki hubungan sedarah 

dengan pewaris karena perkawinan sehingga sepatutnya apabila para 

penggugat yang merupakan ahli waris pengganti memohon agar hibah yang 

dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris lain dan melebihi batas bagian mutlak 
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ahli waris lain agar dibagikan bagian mutlaknya. Apabila melanggar bagian 

mutlak, maka dilakukan pengurangan sampai hak atas bagian mutlak ahli waris 

terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 920 KUHPerdata berbunyi:  

Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup 

maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya 

bagian mutlak dalam suatu warisan bolehlah kelak dilakukan pengurangan, 

bila mana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah satu tuntutan atas 

para waris mutlak dan ahli waris pengganti mereka. 

Dengan diadakan pengurangan sebelum dilakukan penyerahan hibah, ini 

memiliki fungsi agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga hibah yang telah 

dilakukan di kemudian hari tidak membebani atau mengurangi hak atas bagian 

mutlak yang melekat pada setiap ahli waris. Aturan mengenai pengurangan 

terlebih dahulu dilakukan sebelum diadakan hibah oleh pewaris supaya tidak 

memotong hak bagian mutlak yang seharusnya dimiliki tiap ahli waris, karena 

setiap ahli waris memiliki hak untuk memperoleh harta kekayaan yang dimiliki 

pewaris hal ini termasuk ke dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdata yang 

memberikan perlindungan bagi ahli waris memiliki hubungan keluarga sedarah 

maupun luar kawin berhak atas harta kekayaan milik pewaris. 

Pengurangan atau pemotongan atas hibah yang telah diberikan kepada 

penerima hibah kemudian dibagikan kepada ahli waris yang belum 

mendapatkan bagian mutlak ini diatur pada ketentuan Pasal 923, Pasal 924, 

dan Pasal 925 KUHPerdata. Apabila atas barang yang dimiliki pewaris tidak 

dapat menutupi hak atas bagian mutlak oleh masing-masing ahli waris undang-
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undang memberikan keringanan dengan memberikan penggantian berupa uang 

tunai sebagai ganti rugi hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 925 KUHPerdata. 

Jika diperhatikan dari perolehan objek bangunan oleh TW pada waktu ia 

menikah dengan istri kedua bernama SA dikaitkan dengan hubungan keluarga 

dari para penggugat ialah nenek atau ibu dari ayah para penggugat, seharusnya 

perolehan harta warisan juga menurun ke para penggugat sebagai ahli waris 

pengganti yang menggantikan status ayahnya yang telah meninggal dunia 

terlebih dahulu. 

Sehubungan dengan putusan perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg ini 

yang bertindak menjadi para penggugat ialah cucu atau ahli waris pengganti 

dari JW anak dari hasil perkawinan SA merupakan istri kedua TW yang mana 

objek bangunan diperoleh berasal dari perkawinan kedua, maka sepatutnya 

apabila para penggugat meminta pembagian harta warisan yang belum 

diberikan karena adanya hibah, meskipun hukum memberlakukan setengah hak 

bagian dari suami merupakan hak yang melekat pada semua ahli waris, namun 

pembagian warisannya perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam 

Pasal 913 KUHPerdata tentang hak bagian mutlak yang melekat masing-

masing ahli waris tidak boleh dilanggar. 

Perjanjian hibah yang dilakukan sah secara hukum karena objek yang 

dihibahkan merupakan bangunan milik TW dalam hal ini harta kekayaannya, 

namun tidak boleh mengabaikan hak atas bagian mutlak yang lain.  Namun 
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para penggugat dalam gugatan memohon agar objek sengketa berupa bangunan 

rumah dan tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 254/Wonodri, Gambar 

situasi Nomor: 205/1980 seluas ± 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter 

persegi) yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 474 Semarang untuk 

dibagikan. Petitum penggugat adalah sebagai berikut: 

Menetapkan tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana sertfikat 

Hak Milik Nomor: 254/Wonodri, Gambar situasi Nomor: 205/1980, seluas 

± 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan 

MT Haryono No. 747 Semarang. Terakhir pemegang atas nama para 

tergugat sebagai warisan atau harta peninggalan dari alm. TW yang belum 

dibagi kepada para penggugat selaku ahli waris yang sah.36 

 

Permohonan para penggugat mengenai objek tanah dan bangunan untuk 

dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang belum mendapatkan haknya 

tidak dapat diberikan karena TW memperoleh tanah tersebut berasal dari 

Kepala Kantor Urusan Perumahan Semarang berdasarkan surat izin untuk 

menempati No. 779/1/58 tertanggal 18 Maret 1958 sehingga objek tanah dalam 

hal ini bukan merupakan harta kekayaan milik TW, namun tanah milik negara 

yang diberi izin untuk dapat dimanfaatkan. Para penggugat telah keliru dalam 

menuntut hak bagian mutlaknya mengenai harta warisan dari TW yang 

meliputi tanah dan bangunan karena TW hanya memiliki harta kekayaan 

berupa bangunan, tidak meliputi tanahnya.  

Hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dalam perkara No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg.  bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan 
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dalil gugatan mengenai harta warisan yang berupa tanah. Pertimbangan 

lengkapnya sebagai berikut: 

 

 …Majelis hakim berpendapat bahwa tanah sengketa pada awalnya adalah 

tanah Negara pada tahun 1958 yang kemudian diberikan izin untuk 

menempati kepada TW beserta keluarganya, pada tanggal 21 Desember 

1959 berdasarkan Akta No. 58 dibuat oleh Notaris R.M Soeprapto 

bangunan dihibahkan kepada BY sedangkan terhadap tanahnya karena 

status tanah Negara tidak dapat dihibahkan. Atas hibah yang telah 

diberikan tersebut oleh BY dimohonkan sehingga terbit Sertifikat Hak 

Milik No. 254 dari Badan Pertanahan Negara berasal dari Hak Guna 

Bangunan No 221 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada BY pada tanggal 1 

September 1979 No. 5K DA.II/UM/564/1979 kemudian dijual kepada para 

tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat tidak 

dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya para tergugat dapat 

membuktikan dalil sangkalannya.37 

 

Perolehan hak atas tanah yang diberikan oleh Kantor Petanahan 

Semarang kepada BY berdasarkan mengajukan permohonan hak milik atas 

tanahnya dengan dikeluarkan Sertifikat Hak milik Nomor: 254/Wonodri, 

Gambar situasi Nomor: 205/1980 seluas ± 235 m² (dua ratus tiga puluh lima 

meter persegi) yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 474 Semarang berawal 

dari perolehan hibah bangunan milik TW. Hal tersebut oleh negara diberikan 

haknya sesuai pertimbangan hakim sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa saksi para penggugat bernama Setiaji, SH saksi 

pegawai Badan Pertanahan Kodya Semarang menerangkan sejarah dari 

sertifikat hak milik (bukti P-14) No. 254 berdasarkan warkah yang ada 

pada Kantor Badan Pertanahan Negara Semarang, berasal dari HGB No. 

221 yang terletak di desa Wonodri, Kecamatan Semarang Timur Kodya 

Semarang luas ± 253 m² di dalam sertifikat HM No. 254 tersebut atas 
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nama BY yang berasal dari pemberian tanah, dimana pemberian tersebut 

atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa 

Tengah tanggal 1 September 1979 No. SK.DA.II/HM/564/1979 ….
38

   

 

Berdasarkan keterangan saksi dalam perkara No. 426/Pdt.G/PN.Smg, 

bernama bernama Setiaji yang merupakan pegawai Badan Pertanahan Kota 

Semarang, bahwa tanah diperoleh BY berdasarkan permohonan pendaftaran 

tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Negara sehingga BY memperoleh 

sertifikat Hak Milik atas namanya sendiri hal ini berdasarkan pernyataan dari 

pegawai Badan Pertanahan Kota Semarang bernama setiaji sebagai berikut: 

Bahwa HGB tersebut kemudian dimohonkan BY untuk menjadi hak milik 

berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah 

tertanggal 1 September 1979 No. SK.DA.II/HM/564/1979 yang di dalam 

SK Gubernur tersebut BY mendapat dari jual beli. 

 

Bahwa terhadap tanah Negara, boleh dijual belikan yaitu jual beli terhadap 

tanah garapannya. 

 

Bahwa terhadap tanah Negara boleh dihibahkan, tetapi bukan tanahnya akan 

tetapi bangunannya.
39

 

 

Atas perkara putusan No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg jika dilihat dari 

keterangan saksi di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangnnya bahwa 

gugatan para penggugat ditolak karena para penggugat tidak membedakan 

objek sengketa dari harta warisan yang dimiliki TW yang hanya berupa 

bangunan, sedangkan untuk objek tanahnya tidak dapat diberikan hak bagian 

mutlak kepada para penggugat karena waktu itu statusnya masih tanah milik 
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Negara. Selain itu para penggugat penggugat tidak dapat membuktikan 

dalilnya, sebaliknya para tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya. Hal 

ini berdasarkan dari pertimbangan hukum dalam putusan No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg sebagai berikut. “Menimbang bahwa dari 

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para 

penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum  

No. 4 sampai dengan No. 13 haruslah ditolak”40.  

2. Penerapan Hukum oleh Hakim Mengenai Hak atas Bagian Mutlak Ahli 

Waris untuk Golongan Tionghoa 

Pada proses hibah yang dilakukan TW sebagai pewaris dalam perkara 

No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg penghibahan yang dilakukan berupa bangunan 

dari harta peninggalan TW kepada BY tidak sah secara hukum. Perjanjian 

hibah yang dibuat bertentangan dengan bagian mutlak ahli waris lain belum 

menerima harta warisan dari TW. Perjanjian hibah yang dilakukan oleh TW di 

hadapan Notaris R.M Soeprapto melanggar syarat objektif berkaitan dengan 

syarat ketiga sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata.  

Para ahli waris belum menerima harta warisan yang menjadi bagian 

mutlaknya semenjak TW meninggal dunia. Pemberian suatu hibah merupakan 

pemberian di depan dari sebagian harta warisan yang dilakukan secara sukarela 

pada saat masih hidup antara si pemberi dan si penerima hibah tanpa adanya 

imbalan/prestasi dari si penerima kepada si pemberi. 
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Jika hibah di dalam pelaksanaanya terdapat pelanggaran yang mana 

mengurangi bagian hak mutlak dari ahli waris, maka para ahli waris berhak 

atas harta warisan dari pewaris dengan cara menuntut supaya pemenuhan dari 

bagian mutlak ahli waris dapat terpenuhi. Dalil penggugat tentang hak bagian 

mutlak yang dilanggar dalam perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg adalah 

sebagai berikut:  

Bahwa secara hukum pihak para penggugat merupakan pihak yang sah dan 

berhak atas bagian harta warisan/harta peninggalan yang belum terbagi, 

maka para penggugat berhak memperjuangkan dan menggunakan hak 

hukumnya yang telah dijamin oleh undang-undang 

 

…maka dengan demikian adalah tepat dan benar apabila para penggugat 

melakukan tindakan hukum berupa gugatan guna memperjuangkan hak 

warisnya ketentuan Pasal 834 jo. Pasal 1066 KUHPerdata tersebut telah 

memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap ahli waris yang 

berhak atas harta warisan agar jangan sampai dirugikan oleh pihak lain yang 

dalam perkara a qu 
41

 

 

Harta warisan merupakan suatu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh 

pewaris atau orang yang telah meninggal dunia baik berupa uang atau benda 

yang dapat dimanfaatkan bagi orang yang telah ditinggalkan berkaitan dengan 

harta warisan, gugatan yang diajukan para penguggat untuk dapat dibagikan 

harta warisan milik TW yaitu berupa tanah dan bangunan. Sebelumnya pada 

bagian objek bangunan telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dapat 

dibatalkan dan diberikan pemenuhan dari bagian mutlak para ahli waris yang 

belum mendapatkan warisan semenjak pewaris telah meninggal dunia. Hal ini 
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berdasarkan petitum para penguggat pada perkara No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg sebagai berikut.  

menetapkan tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat 

Hak Milik Nomor: 254/Wonodri gambar situasi Nomor: 205/1980 seluas ± 

235 m² terletak di Jl MT. Haryono No. 747 Semarang terakhir pemegang 

atas nama para tergugat sebagai warisan atau harta peninggalan dari TW 

yang belum dibagikan kepada para penguggat selaku ahli waris yang sah. 

 

Pemenuhan bagian mutlak bagi ahli waris atas objek bangunan 

seharusnya dapat dilakukan pemotongan untuk dibagikan secara merata dilihat 

dari objek bangunanya merupakan harta kekayaan satu-satunya milik TW, 

karena hal ini dianggap bertentangan dengan legitime portie Terkait hibah yang 

dilakukan melanggar hak bagian mutlak ahli waris lain. Legitimaris atau ahli 

waris dapat menentukan sikapnya dalam hal ini apakah menerima tanpa 

mengajukan keberatan atau mengajukan perlawanan agar bagian mutlaknya 

terpenuhi. Atas objek tanahnya tidak dapat diberikan pemenuhan bagian 

mutlak kepada ahli waris lain karena tanah bukan merupakan bagian dari harta 

warisan milik TW. Pada prinsipnya legitime portie merupakan suatu bagian 

mutlaknya dari harta peninggalan dari pewaris yang tidak dapat dikurangi 

sekalipun.  

Hukum waris mengatur tentang pembagian harta warisan dari pewaris 

kepada masing-masing ahli waris haruslah adil agar tidak terjadi kesenjangan 

antara para pihak yang merasa dirugikan. Pada ketentuan sistem hukum waris 

barat atau dapat dikenal KUHPerdata tidak ada perbedaan jumlah lebih besar 
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atau kecil dalam pembagiannya bagi para ahli waris laki-laki maupun 

perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat 1 KUHPerdata. 

Pada ketentuan Pasal 852 juga dikenal aturan tentang pembagian harta warisan 

memiliki besaran yang sama pemberiannya untuk masing-masing ahli waris 

dalam menerima harta peninggalan yang menjadi haknya. 

Hak untuk memperoleh harta warisan dalam aturan KUHPerdata disebut 

sebagai bagian mutlak menurut Pasal 913 KUHPerdata. Inti dari ketentuan 

tersebut mengatur bagian mutlak merupakan sesuatu bagian yang diberikan 

kepada ahli waris dari harta peninggalan si pewaris menurut garis lurus ke 

bawah maupun ke atas diatur menurut undang-undang. Aturan hukum yang 

dibuat tersebut bertujuan untuk menahan agar pewaris tidak boleh memberikan 

harta warisanya kepada orang lain dengan pemberiannya mengurangi hak 

mutlak yang dimiliki oleh para ahli waris. 

Perolehan harta warisan bagi para ahli waris untuk memenuhi bagian 

mutlak masing-masing perlu diperhatikan berdasarkan ketentuan undang-

undang. Pada gugatan para pengugat perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg 

terdapat kesalahan dalam hal pembagian besaran bagian mutlak para ahli waris 

yang belum diberikan. bagian yang dimohonkan oleh para penguggat dalam 

perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg sebagai berikut.  
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Bahwa perhitungan besarnya bagian mutlak yang akan diterima ahli 

waris berdasarkan dari keluarga TW untuk besarnya bagian ahli waris Ab 

intestato yakni:
42

 

1. SA (istri) : 1⁄4 bagian; 

2. 4 orang anak 3⁄4  x  1⁄4 = 3⁄(16 )bagian; 

3. BY  mendapatkan  3⁄16 bagian; 

4. SS mendapatkan  3⁄16 bagian; dan  

5. JIS mendapatkan 3⁄16 bagian; 

6. JW mendapatkan 3/16 bagian. 

Ahli waris merupakan seorang yang berhak untuk mendapatkan bagian 

tertentu dari harta peninggalan si pewaris yang tidak dapat dihapuskan. Bagian 

mutlak ini akan timbul apabila ahli waris dapat tampil sebagai ahli waris 

menurut undang-undang.
43

 Misalkan ahli waris meninggal dunia terlebih 

dahulu daripada pewaris dan meninggalkan seorang anak atau cucu, maka yang 

tampil haruslah anak atau cucu ditinggalkan ahli waris. Orang tua tidak berhak 

untuk tampil menjadi ahli waris dan tidak berhak atas bagian mutlak.  

Sehubungan dengan penjelasan di atas berkaitan perkara No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg pada lembar halaman sepuluh yang membahas 

pembagian bagian mutlak ahli waris. SA dan JW tidak ikut tampil menjadi ahli 

waris karena sudah meninggal dunia seharusnya jumlah bagian mutlak yang 
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diberikan kepada DW dan RC sebagai ahli waris pengganti yang masih hidup 

untuk menggantikan tempat kedudukan ayahnya (JW). Besaran bagian mutlak 

yang diterima bagi ahli waris memperoleha harta warisan dari pewaris 

berdasarkan ketentuan KUHPerdata. 2/3 bagian karena SA merupakan istri TW 

dari perkawinan kedua dan meninggalkan dua anak kandung bernama JIS dan 

JW.  

Gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat dalam pertimbangan 

hukumnya oleh Majelis Hakim pada perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg 

menolak sebagian dari gugatan para penggugat karena tidak terdapat hak 

bagian mutlak yang harus diberikan kepada para penggugat atas objek berupa 

tanah yang pada awalnya merupakan tanah milik negara yang diberikan izin 

untuk menempati kepada TW pada tahun 1958 kemudian oleh TW dihibahkan 

kepada BY atas objek bangunannya dengan dikeluarkan akta hibah No. 83 oleh 

Notaris R.M Soeprapto pada tanggal 21 Desember 1959. Objek tanah yang 

sudah dimiliki oleh BY berdasarkan sertifikat HM No. 254 kemudian pada 

tanggal 2 Juni 1987 dijual kepada para terguggat sehingga terakhir pemegang 

haknya para terguggat berdasarkan akta jual beli No. 767/1987 yang dibuat 

oleh PPAT Titi Ananingsih.    

Hal ini berdasarkan keterangan saksi penguggat sehingga objek sengketa 

atas bangunan berasal dari perjanjian hibah yang dilakukan TW diberikan 

kepada BY sebagai dasar kepemilikan ats namanya untuk mengajukan 
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permohonan ke Kantor Pertanahan Negara, sehingga tidak ada persoalan 

mengenai bagian mutlak yang dilanggar.  

Dengan demikian objek tanah yang menjadi dalil gugatan para 

penguggat memohon untuk dibagikan pembagian warisannya yang belum 

dipenuhi tidak dapat diberikan karena objek tanah bukanlah termasuk dari 

harta kekayaan milik TW. Sedangkan untuk bagian objek bangunan merupakan 

harta kekayaan milik TW. Objek gugatan perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg 

yaitu keseluruhan tanah dan bangunan seluas ± 235 m. Dalam pertimbangan 

hukumnya, hakim berpendapat bahwa para penggugat tidak dapat 

membuktikan dalil gugatannya maka petitum para penguggat ditolak sebagian 

dan hanya membenarkan bahwa para penggugat merupakan ahli waris sah dari 

pewaris (TW).  

Penggugat dalam perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg meminta untuk 

membatalkan hibah yang telah dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain, 

kemudian kepada masing-masing ahli waris yang belum mendapatkan hak atas 

bagian mutlaknya.  

 Menurut pendapat hakim, objek tanah yang dimiliki TW yang sekarang 

pemegang terakhirnya para tergugat tidak dapat diberikan pemenuhan 

pewarisannya karena tanah tersebut bukan berasal dari harta kekayaan TW, 

pada saat penghibahan masih berstatus tanah pemerintah sehingga TW tidak 

memiliki hak untuk membagikan kepada ahli waris lain. Berdasarkan 

keterangan dari masing-masing pihak yang berperkara dalam dalil-dalilnya di 
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persidangan, sengketa ini bukanlah tentang pelanggaran hak bagian mutlak 

yang dilakukan pewaris karena dalam pertimbangan hukum, BY memperoleh 

objek tanahnya atas dasar pengajuan permohonan hak atas tanah kepada 

Kantor Badan Pertanahan Negara. Hak bagian mutlak yang diguggat oleh para 

penggugat tidak dapat dilakukan karena asal usul objek sengketa yang 

diperoleh pewaris bukanlah harta pribadi miliknya. 

Apabila membahas mengenai hukum kewarisan berkaitan dengan akibat 

hukum yang timbul dari perpindahan harta kekayaan dimiliki oleh pewaris 

kepada ahli waris haruslah memenuhi tiga unsur, yaitu orang yang telah 

meninggal dunia, orang yang ditinggalkan, dan harta yang ditinggalkan.  

Kekayaan yang dimiliki pewaris tidak hanya tentang mempunyai nilai 

uang saja meskipun kebanyakan termasuk hal itu, akan tetapi hak dan 

kewajiban dari si pewaris juga berkaitan. Siapa saja yang berhak atas harta 

kekayaan milik pewaris ialah mereka memiliki hubungan sedarah baik sah dari 

luar kawin dan maupun suami atau istri yang hidup terlama menurut ketentuan 

Pasal 832 KUHPerdata. 

Jika melihat sejarah objek sengketa pada perkara putusan 

No.426/Pdt.G/2012/PN.Smg, yang diperoleh dari TW dari Kantor Urusan 

Perumahan Semarang berdasarkan No. 779/1/58 tanggal 18 Maret 1958 

merupakan tanah milik negara. Sehingga TW tidak memiliki hak atas tanah 

tersebut sebagai harta peninggalannya. 
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Ahli waris yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan 

pewaris, sebelum melakukan tuntutan atau gugatan atas permohonan untuk 

membagi kembali harta warisan si pewaris yang sudah dihibahkan haruslah 

memperhatikan terlebih dahulu apakah harta peninggalan dari pewaris 

diperoleh dari harta pribadi yang berasal dari perkawinan atau berstatus milik 

Negara seperti pada perkara putusan No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg.  

Hakim dalam memutuskan perkara perdata warisan No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg tidak melebihi apa yang diminta oleh para pihak, 

dalam hal ini para penguggat memohon adanya pembagian harta warisan 

berupa tanah dan bangunan sedangkan tanahnya merupakan tanah milik negara 

sehingga terdapat kesalahan dari gugatan para penguggat dalam menentukan 

objek sengketa.  

Dalam hal ini hakim  tidak membenarkan keseluruhan dari permohonan 

penggugat dan tidak membenarkan pula keseluruhan dari dalil para tergugat. 

Berdasarkan dari pertimbangan tersebut, hakim menolak gugatan para 

penggugat dalam perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg karena terdapat 

kesalahan dalam  menentukan objek sengketa yang menjadi harta warisan 

milik pewaris. Para penguggat seharusnya memperhatikan mana yang menjadi 

objek harta peninggalan dari TW sehingga tidak mencampur adukkan 

permohonan pemenuhan hak bagian mutlak antara objek tanah yang 

merupakan milik Negara dengan bangunan milik TW sendiri. 
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Menurut Pudji Widodo, hakim Pengadilan Negeri Semarang setelah 

membaca salinan perkara perdata putusan No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg 

memberi tanggapan membenarkan bahwa para pihak merupakan ahli waris 

yang sah dari si pewaris, namun jika diperhatikan sebelumnya bahwa harta 

kekayaan yang diperoleh dari pewaris berasal dari tanah pemerintah sehingga 

objek sengketa tidak dapat dihibahkan karena bukan milik dari pewaris dan 

tidak dapat diberikan pemenuhan hak bagian mutlak dari para penguggat.
44

 

Dengan demikian hak atas bagian mutlak para penggugat yang terhalang 

karena adanya hibah tidak dapat dibenarkan karena objek sengketa bukan harta 

kekayaan pewaris, melainkan tanak milik Negara.  

Hakim dalam menyelesaikan hak atas bagian mutlak perkara No. 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg mempertimbangkan mengenai sejarah dari objek 

sengketa yakni tanah yang bukan berasal dari harta peninggalan pribadi milik 

pewaris, sedangkan bangunan rumah di atas tanah milik negara tersebut tidak 

dipersoalkan dalam persidangan perkara ini.  

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan 

memiliki sifat yang objektif, tidak memiliki keberpihakan terhadap salah satu 

pihak yang berperkara di Pengadilan. Selain itu hakim dalam menjatuhkan 

putusan juga memuat tentang alasan terkait argumen yang menjadi dasar 

                                                           
44

 Wawancara dengan Bapak Puji Widodo Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 25 Maret 

2019, Pukul 09.00 WIB. 
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mengadili agar dapat dijadikan sebuah pertanggungjawaban terhadap 

masyarakat karena alasan yang dikeluarkan oleh hakim harus memiliki dasar 

kewibawaan (Pasal 23). 

Hakim dalam menyelesaikan perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg 

dalam mengambil keputusan berdasarkan perolehan fakta di persidangan tidak 

hanya mengenai hubungan kewarisan antara para penggugat dan tergugat 

dengan pewaris, namun perolehan objek sengketa yang dilakukan pewaris, dan 

keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan di persidangan juga menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Apabila diperhatikan mengenai 

putusan No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg., pertimbangan hakim kurang 

memperhatikan gugatan para penguggat yang meminta tentang dua hal, antara 

lain agar hibah atas objek tanah dan bangunan dibatalkan karena seperti yang 

diketahui bangunan merupakan harta kekayaan TW seharusnya dapat 

dilakukan pemenuhan hak atas bagian mutlak ahli waris, akan tetapi tuntutan 

ini tidak dikabulkan oleh Hakim yang beranggapan bahwa objek tanah tidak 

dapat dibagikan karena berstatus milik Negara.  

Permohonan para penguggat tidak hanya mengenai pembatalan hibah 

akan tetapi dapat dibatalkannya akta jual beli yang telah dilakukan antara para 

tergugat dengan BY juga dimohonkan di dalam isi gugatan. Sebelumnya pada 

tahun 1993 para tergugat (dalam putusan No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg sebagai 

penguggat) pernah menggugat ibu dari para penguggat (sebagai tergugat) di 

Pengadilan Negeri Semarang dengan dikeluarkan putusan perkara No. 
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196/Pdt.G/1993/PN.Smg tentang penghunian tanpa izin, ibu para penguggat 

digugat karena menempati sebagian rumah dari para tergugat untuk 

membangun toko tanpa perjanjian sewa-menyewa sehingga atas kuasanya para 

tergugat yang sudah membeli objek bangunan dan tanah dari BY menuntutnya. 

Atas putusan No. 196/Pdt.G/1993/PN.Smg Para tergugat dalam putusan 

perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg menjawab tuntutan para penguggat 

dengan dalil gugatan para penguggat termasuk nebis in idem bahwa setelah 

dilihat dari isi gugatannya dari dua putusan tersebut isi dari gugatan berbeda. 

Putusan No.426/Pdt.G/2012/PN.Smg menerangkan permohonan gugatan para 

penguggat meminta agar akta hibah dilakukan TW kepada BY tanpa 

sepengtahuan ahli waris dan jual beli dilakukan antara BY dengan 

keponakannya (para tergugat) dapat dibatalkan atau tidak sah dilakukan karena 

tidak ada pemenuhan hak atas bagian mutlak terlebih dahulu kepada masing-

masing ahli waris yang belum mendapatkan harta warisan dari pewaris 

semenjak si pewaris meninggal dunia, sedangkan putusan No. 

196/Pdt.G/1993/PN.Smg tentang penghunian tanpa izin sehingga hakim 

membenarkan gugatan para penguggat untuk dapat diadili di Pengadilan 

Negeri dan persoalan tentang tuntutan untuk kedua kalinya dalam kasus yang 

sama tidak dibenarkan.  

Dengan demikian gugatan para penggugat perkara No 

426/Pdt.G/2012/PN.Smg ditolak oleh Hakim berlandaskan fakta dan aturan 

hukum berdasarkan permohonan dari isi gugatan, seharusnya para penggugat 
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hanya berfokus pada perjanjian hibah yang melanggar bagian mutlak para ahli 

waris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


