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Adakah dalam keluarga kita?



2

3

4

5

1

PENYIMPANGAN WARIS

Menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan

Membagi waris ketika masih hidup

Menunda pembagian harta waris

Menunggu laku dijual

Harta bersama suami istri



* Sumber: 10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia. Ahmad Sarwat, Lc. MA (Agustus 2018)
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PENYIMPANGAN WARIS

10

Harta almarhum dikuasai istri

Menunggu salah satu pasangan meninggal dunia

Bagi waris berdasarkan kesepakatan

Menggunakan aturan adat

Parameter keliru



Qaul Ulama tentang Waris



Qaul Ulama dalam Waris
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri

Dia lahir di Kufah pada tahun 97 H. atau yang bertepatan
dengan tahun 716 M. dan wafat di Bashrah pada bulan
Sya’ban tahun 161 H. bertepatan dengan tahun 778 M. 
Dia tercatat sebagai salah seorang tokoh ulama di 
masanya, imam dalam bidang hadits juga bidang
keilmuan lainnya, terkenal juga sebagai pribadi yang 
wara’ atau sangat hati-hati, zuhud , ahli fikih dan dinilai
setara dengan para imam fikih yang empat: Imam Abu 
Hanifah , Imam Malik , Imam Syafi’i , dan Imam Ahmad 
bin Hambal

Sufyan Ats-Tsauri merupakan ulama yang produktif, dia
sudah menulis beberapa karya penting dalam berbagai
bidang ilmu pengetahuan agama, antara lain: 1. Al-
Jami’ul Kabir fil Fiqhi wal Ikhtilaf; 2. Al-Jami’ush Shaghir ; 
dan, 3. Kitabut Tafsir. 



Qaul Ulama dalam Waris
Hak waris istri yang di talaq ba’in

Adapun isteri yang ditalak ba’in yang meninggal suaminya dan suaminya itu menjatuhkan talak dalam keadaan sehat maka
isteri itu tidak memdapat warisan, karena suami itu tidak dapat disebut sengaja menghilangkan hak kewarisan isterinya itu.

• Jika suaminya itu menjatuhkan talak ba’in itu dalam keadaan sakit mau meninggal maka isteri itu tetap mendapat warisan
menurut Mazhab Hanafi, karena suami itu dianggap suminya itu sengaja mencegah dia mendapat warisan darinya selama
belum habis masa iddahnya, dan menurut Mazhab Maliki isteri tersebut tetap mendapat warisan sekalipun sudah habis
masa iddahnya, bahkan dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan menurut Mazhab Hanbali isteri itu mendapat
warisan selama dia belum menikah dengan laki-laki lain, berdasarkan perkataan Abi Salamah r.a:

 اھتدع ءاضقنا دعب نامثع اھثروف ضیرم وھ و ةتبلا ھتءرما قلط فوع نب نمحرلا دبع نا•

• Artinya: “Sesungguhnya Abdrrahman bin “Auf menjatuhkan talak ba’in pada isterinya dalam keadaan dia sakit, maka
Usman bin ‘Affan memberi warisan padanya setelah habis masa iddahnya”.

• Kesimpulannya: Jumhur ulama selain Mazhab Syafi’i memberikan warisan kepada isteri yang sudah dijatuhi talak ba’in oleh 
suaminya bila suaminya itu bermaksud tidak baik padanya untuk mencegahnya dapat warisan.

• Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i semua isteri yang ditalak bain oleh suaminya maka dia tidak mendapat warisan
sekalipun masih ada iddahnya dalam talak itu, karena talak bain memutuskan perkawinan yang menjadi sebab isteri tidak
dapat warisan

Sumber: Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu tulisan Wahbah Az-Zuhaili



Qaul Ulama dalam Waris
Janin dalam kandungan

Jika pewaris meninggal dunia secara taqdiriy, seperti seseorang memukul wanita yang sedang hamil tua, maka terpisahlah janin
(anak dalam kandungan) dari ibunya dalam keadaan tidak bernyawa lagi, maka terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai
kewarisan janin tersebut.

• Menurut Imam Abu Hanifah, janin itu mewarisi dan diwarisi, karena dianggap dia hidup sewaktu terjadi kekerasan terhadap
ibunya, dan dia meninggal dunia karena kekerasan tersebut.

• Sedangkan menurut Jumhur Ulama janin tersebut tidak mewarisi atau diwarisi, karena tidak ada kepastian hukum tentang
dia hidup sewaktu terjadi kekerasan terhadap ibunya.

Sumber: Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu tulisan Wahbah Az-Zuhaili



Qaul Ulama dalam Waris
Penghalang Pewarisan Menurut 4 Madzhab

1. Madzhab Hanafi: 

Perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan negri (warga negara),

2. Madzhab Maliki: 

Perbedaan agama, perbudakan, pembunuhan dengan sengaja, Al-Li’aan (Orang yang tidak mengakui anaknya karena menuduh
isterinya berzina) antara anak yang tidak diakui oleh bapaknya dan bapaknya tidak saling mewarisi, zina, kematian pewaris
yang masih diragukan, anak yg masih dalam kandungan (ditangguhkan sampai anak itu lahir), keraguan antara pewaris dan ahli
waris siapa yang meninggal duluan, ragu jenis kelamin pewaris.

3. Madzhab Syafii dan Hanbali

Perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama

Sumber: Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu tulisan Wahbah Az-Zuhaili



Qaul Ulama dalam Waris
Pengurusan Jenazah

1. Menurut Mazhab Syafii dan Abi Yusuf (wafat tahun 182 H), tentang kriteria isteri termasuk isteri yang sudah dicerai dengan
talak bain namun dia dalam keadaan hamil, dan isteri yang dalam masa iddah raj’iyyah (iddah ruj’u), karena suami masih
berkewajiban pada isteri tersebut, sedangkan urusan jenazahnya termasuk dari bagian kewajiban bagi suaminya.

2. Namun menurut pendapat Muhammad bin Hasan (wafat tahun 189 H.), Malik (wafat tahun 179 H.) dan Ahmad (wafat
tahun 241 H.), tidak ada kewajiban suami membiayai urusan jenazah isteri yang sudah dicerainya sekalipun isteri itu dalam
keadaan miskin, karena perkawinan sudak putus dan tidak ada lagi dengan kematian isteri itu, akibatnya biaya urusan
jenazah diambil dari harta isteri itu atau dari kerabatnya.

3. Didahulukan biaya urusan jenazah dari membayar hutangnya menurut Mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki, namun menurut
mazhab Maliki didahulukan membayar hutang yang punya rungguhan dari pengurusan jenazah, namun menurut

4. Mazhab Syafi’i didahulukan membayar hutang jenazah dari pengurusan jenazah itu sendiri

Sumber: Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu tulisan Wahbah Az-Zuhaili



Mengapa Perlu?



KEMATIAN DATANG 
KAPAN SAJA



KEMATIAN

‘… tidak ada yang tahu di tanah apa dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Waspada)’ (QS Luqman (31):34).

 ٌسَْفن يِرَْدت اَمَو ۖ ًادَغ ُبِسَْكت َاذاَم ٌسَْفن يِرَْدت اَمَو ۖ ِماَحَْرْألا يِف اَم َُملَْعیَو َثَْیغْلا ُلَِّزُنیَو ِةَعاَّسلا ُمْلِعُ َهدْنِع ََّ'ا َّنِإ
ٌریِبَخ ٌمیِلَع ََّ'ا َّنِإ ۚ ُتوَُمت ٍضَْرأِ َّيأِب

Kematian itu pasti adanya (QS al-Ankabut (29): 57);

َنُوعَجُْرت َانَْیلِإ َُّمث ۖ ِتْوَمْلاُ َةقِئَاذ ٍسَْفن ُُّلك
Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kepada Kamilah kalian 

akan dikembalikan.

Kematian tidak bisa ditunda atau dimajukan (QS al-'A`raf (7): 34; QS Yunus (10): 
49); QS al-Hijr (15): 5; QS an-Nahl (16): 61; QS al-Mu'minun (23): 43; QS al-

Munafiqun (63): 11)



KEMATIAN

Amru bin Harits meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan kekayaan di 
belakangnya, tetapi beberapa barang pribadi yaitu pedangnya, bagol (jenis kuda -

keledai) dan sebidang tanah. Semua ini diberikan untuk amal .

(Bukhari No. 2.696; also in An-Nasa’i No 3.540, Ahmad No 17.730). 



1 2 3 4

Biaya
pemakaman

Wasiat WarisanHutang

TIDAK BOLEH DITINGGALKAN…

Selain memenuhi kewajiban (fardhu ‘ain - pribadi; fardhu kifayah - komunal), 
ada hal-hal terkait keuangan yang perlu kita selesaikan :



AN-NISAA 11

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal
itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”



AN-NISAA 12

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan

(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli

waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.



AN-NISAA 176

ٌتُْخأُھَلَوٌدَلَوُھَلَسْیَلَكَلَھٌؤُرْماِنِإۚ◌ِةَلَالَكْلايِفُْمكیِتُْفیَُّ/اُِلقََكنُوتَْفتَْسی
ِنَْیَتْنثاَاَتناَكِنَإفۚ◌ٌدَلَواَھَّلُنَكیْمَّلنِإاَُھثَِریَُوھَوۚ◌َكََرتاَمُفْصِناَھََلف
ِّظَحُْلثِمِرَكَّذلَِلفًءاَسِنَوًالاَجِّرًةَوْخِإاُوناَكنِإَوۚ◌َكََرتاَّمِمِنَاُثلُّثلااَمُھََلف

َّیُبیۗ◌ِنَْیَیثُنْألا ٌمیِلَعٍءْيَشُِّلكِبَُّ/اَوۗ◌اوُّلَِضتَنأُْمكَلَُّ/اُنِ -

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, 
maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.



WASIAT ATAU HUTANG?

• Kata "wasiat" ditulis pertama dari ”hutang" tetapi itu
tidak berarti bahwa wasiat lebih diutamakan dari
utang.

• Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyelesaikan
hutang kemudian wasiat (HR Tirmidzi No. 2048). 



HUTANG ZAKAT? KENALI ZAKAT
Jenis Zakat Nishab Kadar Total Realisasi

1. Zakat Fitrah n/a 1 sha/2.5kg

2. Zakat Maal

a. Emas & Perak 85 gram emas/595
gram perak

2.5% pertahun

b. Perdagangan 85 grams Emas 2.5% pertahun

c. Zakat 
BinatangTernak

30-59 sapi
40-120 kambing

1 ekor sapi betina
1 ekor kambing

d. Zakat Pertanian 653 kg gabah/524
kg beras

5-10%

e. Zakat 
Pendapatan

85 gram emas
pertahun, 
dikeluarkan ketika
diterima, gross 
perbulan

2.5% perbulan

f. Zakat Investasi 85 grams Emas 2.5%



Merawat almarhum adalah tanggung
jawab bersama (fardhu kifayah) untuk
semua Muslim. 
Namun, biaya pemakaman dan hal-
hal terkait lainnya dapat diambil dari
kekayaan almarhum. Jika dia tidak
meninggalkan kekayaan, itu adalah
tanggung jawab kerabatnya.

TANGGUNGJAWAB PEMAKAMAN



Bagian-bagian dari warith atau furudh adalah enam bagian : 
1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. 

WARISAN
Ayat-ayat awal tentang pewarisan ;

Selama periode hijrah

§ QS al-Anfal (8): 72 menyatakan bahwa itu berkaitan dengan muhajirin dan hubungan
anshar (muakhaat); Fathu Makkah

§ QS al-Ahzab (33): 6 dan al-Anfal (8): 75 menyatakan bahwa itu hanya berhubungan
dengan mereka yang memiliki hubungan darah.

an-Nisa (4): 7 kemudian membatalkan ayat-ayat di atas dan menyatakan aturan
global bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas warisan melalui orang tua
dan kerabat dekat. 

An-Nisa (4): 7 kemudian membatalkan ayat-ayat di atas dan menyatakan aturan
global bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas warisan melalui orang tua
dan kerabat dekat. 



2. Asbab sebab penerimaan warisan:

HUKUM DASAR WARISAN

1. kondisi atau rukun untuk mawarits yang diperlukan:

almarhum (muwarrits) kekayaan / properti
(mauruts) diketahui.

Pernikahan

Keturunan

pewaris (warits) 

• hawasyi – hubungan horizontal (saudara laki
laki/ saudara perempuan, sepupu, paman) 

• ushul – ‘asal’ (ayah/ibu, kakek/nenek, etc)
• furu’ – ‘cabang’ (anak, cucu, etc.)



Hal-hal yang mencegah penerimaan waris– dalam semua keadaan:

HUKUM DASAR WARISAN
Mereka yang memiliki hak waris mungkin tidak memenuhi syarat ketika seseorang
yang lebih dekat (dalam garis keturunan) ke almarhum masih hidup - atau
menerima lebih sedikit.

Non-muslim Melakukan kejahatan
(terutama pembunuhan)

Budak
1

2

3



HUKUM DASAR WARISAN



No Jenis Aset Sumber Status Faraidh

1

2

3

4

No Jenis Aset Sumber Status Faraidh

1

2

3

4

LATIHAN: PENCATATAN WARISAN



Praktik Perhitungan Waris



Posisi Keuangan A

Harta Rp. Kewajiban Rp.

Harta Lancar Kewajiban Jangka Pendek

Uang di tangan
Suami
Istri

1.000.000
1.000.000

Utang Pribadi/Keluarga
- Bapak Djoko (Suami)
- Ibu Anisa (Istri)

20.000.000
10.000.000

Dana Darurat (Suami) 60.000.000 Kurang Pajak (Suami – K3) 1.500.000

62.000.000 Zakat Maal (Suami) 3.000.000

Harta Tidak Lancar Zakat Maal (Istri) 2.000.000

Piutang Saudara 20.000.000 Biaya Sekolah/Kuliah (Anak) 40.000.000

Rumah (Istri) 500.000.000 Koperasi Kantor 10.000.000

Mobil (Suami) 210.000.000 86.500.000

730.000.000 Koperasi Kantor 10.000.000

Harta Investasi 86.500.000

- Deposito (Suami) 20.000.000 Kewajiban Jangka Panjang

- Emas (Istri) 80.000.000 Bank

Dana Haji (Suami, Istri) 50.200.000 - Kendaraan (Suami) 200.000.000

Asuransi Pendidikan 48.000.000 - Rumah (Istri) 100.000.000

Inv Dana Pensiun (Suami) 500.000.000 Kantor- Uang Muka Rumah (S/I) 50.000.000

698.200.000 350.000.000

Total Harta 1.428.200.000 Total Kewajiban 436.500.000

Kekayaan/Kewajiban Bersih (Harta – Kewajiban) = Rp. 1.053.700.000



Posisi Keuangan B

Harta Rp. Kewajiban Rp.

Harta Lancar Kewajiban Jangka Pendek

Uang di tangan
Suami
Istri

200.000
500.000

Utang Pribadi/Keluarga
- Bapak Djoko (Suami)
- Ibu Anisa (Istri)

20.000.000
20.000.000

Uang di bank (Suami) 2.000.000 Kredit Barang Dapur (Istri) 11.000.000

2.700.000 Biaya Sekolah/Kuliah (Anak) 1.000.000

Kredit Tanpa Agunan 100.000.000

152.000.000

Harta Tidak Lancar Kewajiban Jangka Panjang

Inv Dana Pensiun (Suami)
Rumah (Suami)

105.000.000
150.000.000

Bank
- Rumah (Suami)
- Kendaraan (Suami)

150.000.000
150.000.000

255.000.000 300.000.000

Total Harta 257.700.000 Total Kewajiban 452.000.000

Kekayaan/Kewajiban Bersih (Harta – Kewajiban) = - Rp. 194.300.000



BAYAR UTANG?

Menurut Dave Ramsey dalam The Total Money 
Makeover, yang harus dibayar terlebih dahulu
adalah yang nilai tanggungannya kecil. 
Metode ini dikenal debt snow-ball.

Hutang mana yang harus dilunasi duluan? Kenapa begitu? 

q Membayar utang dengan nilai
tanggungan kecil dulu akan
memberi efek psikologis yang 
baik pada pelakunya – atau
baby steps.

q Baby step atau snow ball ini lebih
mudah dilakukan, karena setiap
tahap pembayaran utang tidak
merasa membebani, dibanding
harus membayar utang dengan
nilai bunga tinggi terlebih
dahulu.



PAJAK
Dikutip langsung dari Dirjen Pajak, 
sebagai berikut :
1. Dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga 2% per bulan dari pajak yang 
terlambat disetorkan.

2. Dikenakan sanksi administrasi berupa
denda Rp100 ribu untuk SPT Tahunan
yang terlambat/tidak disampaikan.

3. Jika sengaja tak menyampaikan SPT 
Tahunan dan mengakibatkan kerugian
negara, dipidana penjara minimal 
enam bulan dan maksimal enam
tahun. 

4. Serta denda paling sedikit dua kali 
dan maksimal 4 kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Apa akibat yang 
harus Anda tanggung jikatidak membayarpajak ?



HIBAH DAN WASIAT

An-Nu'man bin Basyir dari ayahnya, Basyir, yang melapor kepada Rasulullah SAW jika dia
telah memberi Nu'man budak tetapi tidak kepada anak-anaknya yang lain. Rasulullah SAW 

kemudian menyarankannya untuk memperlakukan mereka semua secara adil” 
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hibah dan wasiat diperlakukan berbeda dalam
pewarisan. 

Hibah dapat diberikan secara luas ke siapa pun selama
kehidupan seseorang, termasuk kepada anak-anaknya
sendiri atau siapa pun, bahkan ia sebenarnya memiliki
hak atas warisan. Namun, kegiatan ini harus disertai
dengan niat baik dan perlakuan yang adil. Tidak ada
batasan pada hibah / hadiah, tetapi dengan
pertimbangan adil untuk semua ahli waris / penerima
manfaat. 



WASIAT

Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta keseluruhan. 
Hal ini diambil dari hadits Rasulullah SAW kepada

Saad Ibn Abu Waqqas ketika dia bertanya tentang berapa bagian dari wasiatnya
untuk kaum Muslim karena dia hanya memiliki satu anak perempuan namun dia

sangat kaya
(H.R Bukhari No 2.742, shahih).  

Wasiat dapat berupa uang cash, tanah, pendidikan
dll.

01

02



ASURANSI SYARIAH DAN WARISAN

4

1 2 3

5 6
Dana santunan
bisa diikrarkan
sebagai aset

wakaf, 1/3, sisa
HIBAH

Konsep ta’awun, 
takafuli (ukhuwah: 
ta’aruf, tafahum, 
ta’awun, takaful, 

tahaluf)

Risiko setelah
meninggal dunia: 
hutang, nafkah
dan bekal untuk

ahli waris

Meninggalkan
yang terbaik

untuk ahli waris

Dana tabarru’ 
(kumpulan) sebagai

dana santunan
sebagai dana hibah
BUKAN harta waris

Pasat 187 ayat (2): UP 
termasuk tirkah, 

boleh menuntut jika
tidak dapat, Hukum 
Islam BUKAN harta

waris KECUALI Dana 
Investasi



Contoh: Kekayaan Rp 500juta, Biaya Pemakaman Rp. 5juta, Hutang
Rp. 75juta, Wasiat Rp. 25juta
a)Almarhum meninggalkan ayah dan ibu, satu istri Aisyah, dua putri

Siti dan Sarah, dan satu putra Ahmad.
b)Berapa bagian warisan masing-masing? Apakah mereka semua

berhak atas warisan?

LATIHAN: PERHITUNGAN WARISAN

Rumus Umum: Total Kekayaan - Biaya
Pemakaman - Hutang - maksimal 1/3 Wasiat



LATIHAN: WARIS DAN PAJAK

Pak Iwan mendapatkan harta waris berupa sebuah rumah yang 
berlokasi di Tangerang, bernilai Rp 450 Juta (NPOP). Atas perolehan
harta waris ini, Pak Iwan berkewajiban :

a. Membayar BPHTB sebesar (Rp 450.000.000 – Rp 350.000.000) x 5% = 
Rp 5.000.000

b. Membayar PPh sebesar (Rp 450.000.000 – Rp 300.000.000) x 5% = 
Rp 7.500.000

c. Membayar BPHTB sebesar (Rp 450.000.000 – Rp 300.000.000) x 5% = 
Rp 7.500.000

d. Membayar PPh sebesar (Rp 450.000.000 – Rp 350.000.000) x 5% = 
Rp 5.000.000



*i-WARIS



Your prayers please….
Terima Kasih-Thank You 

Jazaakumullah Khair
I am available at:

Linkedln/Twitter/FB: Murniati Mukhlisin, Instagram: murniati_mukhlisin


