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• Gerald Wuhan CFP AEPP adalah seorang Certified Financial planner dari
Financial Planning Standards Board dan Sertifikasi Associate Estate Planning
Practitioner dari Estate Planning Practitioners Ltd, Singapura

• Telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di Perusahaan Asuransi dan
di perbankan.

• Wasiatkita hadir untuk membantu anda dalam perencanaan waris dengan
mempertimbangkan aspek hukum dan juga aspek perpajakan.



• Dr Risen Yan Piter, S.H., M.Kn., adalah seorang advokat yang
berkecimpung dalam dunia hukum sejak 2002.

• Wasiatkita hadir untuk membantu anda dalam membuat wasiat yang baik,
benar dan dapat dilaksanakan.

• Kami merupakan perusahaan jasa swasta penyimpanan dan pengelolaan
dokumen pertama di Indonesia yang mengkhususkan diri pada penyimpanan
dan pengelolaan dokumen wasiat.
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Sila - 5, Keadilan sosial bagi seluruh keluarga



Pertanyaan pembagian harta?
Apakah rencana nya bagi rata? 

Bagaimana bagi rata dalam property? Harga dibelah sungai bikin beda PIK sm MK beda loh

Bagaimana cara menutupi perbedaan selisih harga Property tersebut?

Nanti rumah di Pondok Indah di jual setelah saya meninggal

Tahu prosesnya tidak? Bagaimana jika salah satu tidak bersedia menjual?



3 Jenis Hukum Waris



Waris Islam
Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris adalah orang-orang yang berhubungan darah atau perkawinan
dengan pewaris dan beragama Islam.

Ahli waris ada dua macam:

Dzawil Furudh: ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan
besar kecilnya dalam Al Quran

Ashobah: ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan yang artinya dia bisa
mengambil seluruh bagian jika tidak ada Dzawil Furudh atau mendapat
sisa bagian dari harta peninggalan setelah diambil Dzawil Furudh

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah setengah harta bersama
setelah dikurangi biaya dan hutang dan wasiat (jika ada)

Tidak boleh menolak waris

Hibah dan wasiat dibatasi hanya maksimum 1/3 dari harta warisan





Sama Rata

Business
10 M

Business
3 M

Properties
3M

Properties
2M

Cash 
2 M

Cash
7 M Cash

9 M



Pertanyaan pembagian harta?

Apakah ada keluarga yang menikah dengan WNA or Menjadi WNA

Apakah dapat mewaris property dan usaha bisnis?

Berapa lama proses mewaris property bagi WNA?

Berapa lama proses menjual Property? Dan Berapa banyak Property?

Apakah bisa mewaris jika memiliki perjanjian pisah harta?



WNA mewariskan Property ?





Pertanyaan pembagian harta?

Apakah rencana nya bagi rata? Saya mau adil

Tahu proses pembagian Warisan di Indonesia

Apakah ada perbedaan pembagian karena Pria/Wanita?

Bagaimana kalau anak saya dua ?

Saya mau adil, anak durhaka tidak usah mewaris?



 Untuk anak-anak dan keturunannya
- jika anak 1 : ½ (dari bagiannya sebagai ahli waris)
- jika anak 2 : 2/3 (dari bagiannya sebagai ahli waris)
- jika anak lebih dari 2 : ¾ (dari bagiannya sebagai ahli
waris)

 Untuk orang tua selamanya setengah dari bagiannya sebagai ahli
waris

 Untuk anak luar kawin yang telah diakui ½ dari bagiannya
sebagai ahli waris

Legitimate Portie



Pertanyaan pembagian harta?

Apakah rencana nya bagi rata? Saya mau adil

Orang Tua saya berjasa atas hidup saya.

Saya mau menghibahkan ke Ortu

Saya mau langsung hibahkan ke cucu?

Ini milik keluarga …
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Reksadana VS Unitlink









Harta Gono Gini



Anak Luar Kawin
Anak luar kawin adalah anak
yang dilahirkan bukan dari
perkawinan yang sah (Pasal
272 KUHPerdata)

Anak Angkat
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan
dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,
wali yang sah, atau orang lain berdasarkan
putusan atau penetapan Pengadilan
(Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014).

Anak Sah
Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam
atau sebagai akibat perkawinan yang sah
(Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974).

Anak Zina
Anak Zina adalah anak-anak yang
dilahirkan dari hubungan luar
nikah antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan di mana
salah satu atau kedua duanya
terikat perkawinan dengan orang
lain (Pasal 272 KUHPerdata)

Anak Asuh
Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh
seseorang/lembaga untuk diberikan bimbingan,
pemeliharaan, perawatan pendidikan dan kesehatan,
karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya
tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara
wajar (Pasal 1 angka 10 UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak).
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Usia dewasa seorang anak





Kecelakaan satu keluarga







KUP pasal 39 th 1983

sehingga dapat menimbulkan kerugian 
pada pendapatan negara dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah 
pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar



Liputan6.com, Jakarta Kebijakan penghapusan 
denda pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 165 
Tahun 2017 membuat Wajib Pajak (WP) yang telah 
ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) 
khawatir. Salah satunya terkait kepastian hukum.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 yang 
menggantikan PMK Nomor 118 Tahun 2016 
tentang Pengampunan Pajak.
Salah satu yang direvisi, kesempatan bagi wajib 
pajak baik peserta tax amnesty ataupun bukan, 
untuk melaporkan seluruh hartanya. Dengan 
aturan ini, WP bisa terbebas dari sanksi denda 
administrasi 200 persen, jika di kemudian hari 
ditemukan ada harta yang belum dilaporkan.



JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana 
menerapkan aturan pajak progresif bagi masyarakat 
yang memiliki lahan lebih dari satu bidang. Aturan 
tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pertanahan yang akan disahkan 
September 2019. Menurut Plh Kepala Biro Hukum 
dan Humas Kementerian ATR Andi Tenrisau, 
persentase pajak akan dibahas antara pemerintah 
dan Parlemen. Adapun soal penerapannya, menurut 
dia, tidak akan berlaku surut. "UU kan ada asasnya, 
tidak berlaku surut," kata Andi kepada Kompas.com, 
Kamis (15/8/2019).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 
"Pajak Progresif Lahan Tak Berlaku 
Surut", https://properti.kompas.com/read/2019/08/18/
210000321/pajak-progresif-lahan-tak-berlaku-surut.
Penulis : Dani Prabowo
Editor : Hilda B Alexander



JAKARTA. Rencana pemerintah untuk 
mengenakan pajak progresif bagi lahan yang 
tidak dimanfaatkan sesuai 
peruntukan, vacant apartemen yang tidak 
disewakan atau ditempati, serta apartemen 
yang tidak laku terjual, belum akan 
diimplementasikan dalam waktu dekat oleh 
pemerintah. Sebab pemerintah menilai saat ini 
pertumbuhan sektor properti masih melambat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil 
mengatakan, pengenaan pajak progresif untuk 
apartemen yang tidak disewakan/belum laku 
terjual kini belum menjadi fokus pemerintah. 
Pertimbangan pemerintah adalah lantaran 
sektor properti masih tumbuh lambat dalam 
beberapa tahun terakhir. "Masalah pajak adalah 
wacana waktu itu, dan akan tetap jadi wacana. 
Untuk penerapannya kami tunda," ujarnya, 
Selasa (11/4)
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