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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah telah membuktikan bahwa Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai 

manusia seutuhnya, manusia yang dapat melakukan hal-hal untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya di dunia ini. Kita diciptakan dengan dua jenis yang berbeda, 

yaitu laki-laki dan perempuan, namun dengan perbedaan itu kita tetap diciptakan 

untuk hidup berdampingan satu dengan yang lainnya dalam suatu lingkungan 

kehidupan sosial yang dapat disebut dengan masyarakat. Selanjutnya kita sebagai 

manusia juga diciptakan untuk hidup berpasangan, satu laki-laki dengan satu 

perempuan yang disatukan oleh peristiwa hukum, yaitu pernikahan, yang mengubah 

kedudukan laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami dan isteri. Pada suatu 

pernikahan terlihat bahwa setiap manusia diciptakan memiliki karakteristik cinta dan 

perawatan, yang kemudian muncul keinginan dari suami dan isteri untuk meneruskan 

keturunan mereka yang akan mereka cintai dan rawat, yaitu anak. Lahirnya seorang 

anak menjadikan sepasang suami dan isteri beserta anaknya sebagai satu kesatuan, 

yang disebut dengan keluarga. 

Setiap manusia pasti menginginkan yang terbaik bagi keluarganya. 

Pencapaian standar kehidupan yang baik membuat mereka sebagai orangtua di dalam 
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sebuah keluarga akan berusaha mendapatkan penghasilan yang bisa mendukung 

kebutuhan hidup keluarganya, seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan 

kebutuhan lainnya. Sekarang ini, uang telah menjadi salah satu faktor penentu untuk 

menunjang kehidupan manusia. Hampir setiap manusia didorong oleh keinginannya 

untuk mencapai kepastian bahwa keluarga mereka telah memiliki standar kehidupan 

yang layak.  

Dengan meningkatnya pendidikan di Indonesia sekarang ini, banyak 

masyarakat yang mulai belajar untuk berinvestasi, khususnya bagi para suami atau 

para laki-laki sebagai pencari nafkah dalam sebuah keluarga. Mereka menyadari 

bahwa berinvestasi adalah salah satu cara untuk membantu tercapainya suatu standar 

kehidupan tertentu yang mereka inginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

masyarakat di Indonesia mulai memikirkan masa depan yang lebih baik untuk 

keluarga mereka yang kemudian menimbulkan kecenderungan untuk berinvestasi, 

seperti membeli sebidang tanah, sebuah rumah, sebatang emas, membuka tabungan 

deposito, asuransi, dan banyak lainnya. Hal ini menjadikan berinvestasi sebagai suatu 

kewajiban demi kehidupan yang layak untuk keluarganya bahkan untuk para 

keturunannya kelak, juga merupakan suatu hukum yang tidak tertulis. Namun, apa 

yang harus dilakukan ketika pemilik investasi meninggal dunia? Terutama terhadap 

seluruh investasi yang dapat disebut dengan harta kekayaan maupun hak-hak, dengan 

tidak mengesampingkan kemungkinan pewarisan berupa kewajiban-kewajiban 
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mereka yang mempunyai nilai uang.1 Oleh karena adanya peristiwa kematian ini 

menimbulkan akibat hukum, yaitu pindahnya harta kekayaan orang tersebut sebagai 

Pewaris2 kepada satu atau beberapa orang lain di dalam keluarganya sebagai Ahli 

Waris 3 . Perpindahan itu disebut dengan Pewarisan yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan yang dapat kita sebut dengan Hukum Waris. 

Hukum Waris (Erfrecht) adalah peraturan yang mengatur peristiwa ketika 

adanya seseorang yang meninggal dunia yang kemudian menimbulkan akibat-akibat 

hukum yaitu pewarisan atau pindahnya harta kekayaan dan/atau kewajiban orang 

tersebut kepada satu atau beberapa orang lain sebagai ahli warisnya. Oleh karena itu, 

pewarisan akan muncul apabila telah memenuhi syarat adanya seseorang yang 

meninggal dunia, adanya harta kekayaan dan/atau kewajiban yang ditinggalkan oleh 

orang tersebut, dan adanya ahli waris yang menurut undang-undang atau surat wasiat 

berhak mendapatkan hak milik atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si 

pewaris.4 

Pengaturan Hukum Waris menurut ilmu pengetahuan hukum para sarjana 

berada di dalam Hukum Perdata yang dibagi menjadi empat bagian. Dimana Hukum 

																																																								
1 Terhadap hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang terdapat pengecualian, yaitu hak yang 
dimiliki oleh pewaris untuk menyangkal keabsahan seorang anak bahwa anak tersebut bukanlah 
anaknya. Penyangkalan tersebut dapat dilanjutkan oleh para ahli waris, atau dengan perkataan lain 
penyangkalan tersebut dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Begitu juga sebaliknya, hak 
seorang anak luar kawin untuk diakui sah. (Lihat J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung; Penerbit Alumni, 
1992), hal. 13 
2 Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan baik berupa aktiva 
maupun pasiva. (Lihat A. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Belanda, (Jakarta; PT. Intermasa, 1994), hal. 1) 
3 Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai 
kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. (Lihat Ibid) 
4 J. Satrio, Op. Cit, hal. 8 
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Waris berada pada bagian keempat dan merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri. 

A. Pitlo berpendapat bahwa Hukum Waris merupakan bagian dari hukum kekayaan, 

akan tetapi sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga karena syarat dari 

pewarisan menurut Undang-Undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan 

hubungan perkawinan. Hukum Waris juga sebagai hukum kekayaan yang terdiri dari 

peraturan hukum kebendaan dan hukum perikatan.5 Oleh karena itu Hukum Waris 

termasuk bentuk campuran antara hukum kekayaan dan hukum keluarga yang terdiri 

dari hukum benda dan hukum perikatan, maka secara teoritis seharusnya Hukum 

Waris mempunyai tempat tersendiri. 

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan 

disebut KUHPerdata) pengaturan Hukum Perdata juga dibagi menjadi 4 bagian. Akan 

tetapi Hukum Waris terdapat di dalam Buku II tentang Benda yang khususnya di 

dalam Titel XII tentang pewarisan karena kematian, Titel XIII tentang surat wasiat, 

Titel XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan, Titel XV 

tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta 

peninggalan, Titel XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan, Titel XVII 

tentang pemisahan harta peninggalan, dan Titel XVIII tentang harta peninggalan yang 

tak terurus.6  KUHPerdata memandang Hukum Waris merupakan hak kebendaan atas 

harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia. Selain itu, Hukum Waris juga 

dipandang sebagai salah satu cara yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk 

																																																								
5 A. Pitlo, Op. Cit, hal. 5 
6 J. Satrio, Op. Cit, hal. 1 
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memperoleh hak milik, dimana hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata.  Oleh 

karena itu, hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata.7 

Pasal 584 KUHPerdata mengatur bahwa:8 

“hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan 
pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, 
dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut 
surat wasiat,…” 
 
Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata mengandung makna bahwa pewarisan 

merupakan salah satu cara yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memperoleh 

hak milik bagi para ahli waris, baik itu hak milik atas tanah, rumah, emas, tabungan 

deposito, asuransi yang diinvestasikan sebelumnya oleh Pewaris. Namun, tidak jarang 

dalam pengurusan pembagian harta peninggalan kepada masing-masing ahli waris 

menimbulkan perselisihan satu dengan yang lainnya. Hubungan keluarga yang tidak 

harmonis merupakan salah satu faktor terjadinya perselisihan, terutama ketika 

Pewaris mempunyai anak lebih dari satu yang masing-masing sudah dewasa dan 

sudah mempunyai keluarganya sendiri, ada kepentingan mereka masing-masing 

untuk memperoleh keuntungan lebih besar agar menaikan standar kehidupan keluarga 

kecil mereka tersebut, tanpa memikirkan persaudaraan mereka dahulu sebagai satu 

kesatuan dalam sebuah keluarga, mereka melakukan berbagai cara untuk 

memperebutkan harta peninggalan si Pewaris. 

																																																								
7 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, (Bandung: 
Nuansa Aulia, 2015), hal. 96 
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. 
Tjitrosudibio, Cet 8, (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1976) 
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Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan 

sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya. Pewaris itu bisa seorang laki-

laki ataupun perempuan, baik yang memiliki keluarga atau tidak, seseorang tersebut 

berhak menentukan kepada siapa harta kekayaannya akan diwariskan setelah ia 

meninggal dunia yang ia tuangkan di dalam surat wasiat atau pembagian harta 

kekayaannya di bagi menurut ketentuan Undang-Undang.9    

Permasalahan dalam pembagian harta peninggalan dalam sebuah keluarga 

sangat sulit untuk dihindari, meskipun telah adanya peraturan perundang-undangan 

yang mengaturnya. Menurut KUHPerdata pengaturan pembagian harta peninggalan 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:  

1. Pembagian warisan menurut ketentuan Undang-Undang (ab intestato) 

Ketentuan Undang-Undang ini dipakai agar adanya keadilan dalam 

pembagian harta kekayaan pewaris kepada keluarga yang ditinggalkan apabila 

Pewaris tidak membuat surat wasiat sebelum ia meninggal. Pasal 832 

KUHPerdata mengatur bahwa yang berhak menerima bagian dari sebuah warisan 

adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau isteri 

yang hidup terlama.10 Lebih lanjutnya undang-undang juga mengatur tentang 

golongan keluarga sedarah yang berhak mendapatkan warisan. Undang-undang 

membaginya menjadi empat golongan, yaitu golongan satu adalah suami atau 

																																																								
9 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung; PT. 
Refika Aditama, 2007), hal. 28 
10 Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 4. 
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isteri yang hidup terlama bersama dengan anak-anaknya. Golongan dua adalah 

ayah dan/atau ibu bersama dengan saudara-saudara Pewaris. Golongan tiga adalah 

kakek dan nenek dari pihak ayah bersama dengan kakek dan nenek dari pihak ibu. 

Golongan empat adalah sanak keluarga Pewaris dalam garis menyamping sampai 

derajat keenam dan memungkinkan sampai derajat ke tujuh apabila ada ahli waris 

karena penggantian tempat.11 Golongan tiga dan empat dikenal dengan istilah 

Kloving.12 

 

2. Pembagian warisan menurut Surat Wasiat (ad testamento) 

Dalam Pasal 899 KUHPerdata, Pewaris membuat wasiat yang berisikan 

pembagian harta kekayaannya kepada satu orang atau beberapa orang yang 

ditunjuk atau disebutkan sebagai ahli waris (testamentair) yang berhak 

mendapatkan harta kekayaannya dalam surat wasiat (testament).13 Surat Wasiat 

dalam Pasal 875 KUHPerdata adalah suatu akta atau surat yang memuat 

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia 

meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.14 Orang tersebut tidak dapat 

mengambil suatu ketetapan secara sah atas harta kekayaannya, selain dengan cara 

menulis atau membuat surat wasiat. Menurut Pasal 876 KUHPerdata, ketetapan 

																																																								
11 Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 7. 
12 Kloving adalah membagi seluruh warisan menjadi dua terlebih dahulu, maka keluarga pihak ayah 
dan keluarga dari pihak ibu masing-masing mendapatkan ½ (setengah) bagian dari warisan. (Lihat: J. 
Satrio, Op. Cit, hal. 143)	
13 Effendi Perangin, Op. Cit, hal. 4. 
14 J. Satrio, Op. Cit, hal. 180 
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dengan surat wasiat terdiri dari dua cara. Pertama dengan Alas Hak Umum 

(Erfstelling), yaitu dengan cara memberikan wasiat tanpa menentukan bendanya 

secara tertentu, sebagai contoh P adalah Pewaris yang hanya menuliskan wasiat 

bahwa setengah dari harta kekayaannya diberikan kepada A, tidak menjelaskan 

lebih dalam harta kekayaannya yang mana saja dan apa saja. Kedua dengan Alas 

Hak Khusus (Legaat), yaitu dengan cara memberikan wasiat yang bendanya 

sudah ditentukan, sebagai contoh P adalah Pewaris yang menuliskan wasiat 

bahwa rumah yang beralamat di Jalan Anggrek No. 10 akan diberikan kepada A. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, meskipun pembagian harta peninggalan 

sudah diatur oleh Undang-Undang, tetap tidak adanya jaminan akan terhindarnya 

permasalahan dalam pembagian warisan, banyak sekali permasalahan yang muncul. 

Apabila hubungan dalam keluarga cukup baik, adanya kedekatan antara satu dengan 

yang lainnya, maka setiap permasalahan cukup diselesaikan dengan cara 

musyawarah. Namun apabila hubungan dalam keluarga tidak baik, permasalahan 

tersebut kerap kali dibawa ke Pengadilan.  

Ada suatu kasus dimana seorang suami (Pewaris) bersama dengan istrinya 

meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak, yaitu A, B dan C. 

Masing-masing telah mempunyai keluarga, A mempunyai satu istri dan dua orang 

anak, B sudah meninggal terlebih dahulu dengan meninggalkan satu istri dan dua 

orang anak yang mana berhak menggantikan B sebagai ahli waris, dan C juga sudah 

meninggal terlebih dahulu dengan meninggalkan satu istri dan tiga orang anak yang 

juga berhak menggantikan C sebagai ahli waris. Pewaris sebelum meninggal sudah 
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membuat Surat Wasiat yang berisikan bahwa masing-masing anaknya A, B, dan C 

mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan Pewaris. 

Namun A dan anak-anak dari C tidak mengetahui adanya Surat Wasiat tersebut, 

sampai pada akhirnya C mendapat informasi bahwa anak-anak dari B memohon 

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dinyatakan sebagai anak sah dari ahli 

waris B dan oleh karena itu dinyatakan sebagai ahli waris pengganti yang sah untuk 

menjalankan Surat Wasiat. Anak-anak B dengan itikad tidak baik mencoba untuk 

menyatakan bahwa ahli waris yang tersisa hanyalah mereka saja, tidak ada yang lain, 

padahal masih ada ahli waris A dan ahli waris pengganti yaitu anak-anak C yang juga 

berhak atas harta peninggalan Pewaris berdasarkan Surat Wasiat dan Undang-

Undang.15 

Oleh karena itu, dengan surat wasiat saja tidak cukup untuk perpindahan harta 

peninggalan Pewaris kepada ahli warisnya dapat dijalankan. Apabila salah satu dari 

keluarga yang ditinggalkan mempunyai itikad tidak baik seperti contoh diatas, ketika 

ada nya Surat Wasiat yang disalah gunakan, ahli waris yang lain bisa menggunakan 

cara lain, yaitu dengan pembagian harta peninggalan berdasarkan Undang-Undang. 

Pada kasus lain, seorang suami (Pewaris) mempunyai satu istri dan tiga orang 

anak, dimana semasa hidupnya Pewaris bersama dengan istrinya telah membeli 

sebidang tanah. Beberapa tahun kemudian sebagian dari tanah tersebut dijual kepada 

orang lain. Ketika Pewaris dengan istrinya meninggal dunia, sisa tanah yang tidak di 

																																																								
15  “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2010”, diakses dari 
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fb8fcfb4e9094eef5e6a11401f36784c, pada tanggal 15 
Oktober 2015 
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jual itu seharusnya menjadi warisan kepada anak-anak Pewaris menurut Undang-

Undang. Akan tetapi pada suatu hari berdasarkan Surat Akta Ahli Waris yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, seorang wanita mendaftarkan 

peralihan hak atas tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Denpasar 

sehingga terjadi peralihan status hak kepemilikan atas tanah dari Pewaris kepada 

wanita tersebut.16 Wanita tersebut tidak mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, 

namun ia berhak atas tanah Pewaris berdasarkan Surat Akta Ahli Waris, karena tidak 

adanya Surat Wasiat yang dibuat oleh Pewaris, sehingga tanah yang seharusnya 

sebagai warisan kepada anak-anak dari pewaris itu dapat diambil wanita tersebut. Di 

dalam pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa wanita tersebut adalah istri kedua 

dari Pewaris, yang dibuktikan sah secara hukum telah melangsungkan pernikahan 

secara adat Bali dan agama Hindu. Namun, menurut Undang-Undang yang berhak 

sebagai Ahli Waris pada golongan satu dimana para pihak yang lebih diutamakan 

adalah istri dan keturunannya. Kalau memang istri kedua Pewaris berhak 

mendapatkan warisan, anak-anak Pewaris juga berhak mendapatkan bagian dari 

warisan menurut Undang-Undang yang dikenal sebagai ahli waris Legitimaris.17 

Pada proses pewarisan terdapat macam-macam surat dan akta yang 

mendukung perpindahannya hak-hak dan kewajiban si Pewaris kepada ahli warisnya, 

seperti Akta Pernyataan Ahli Waris. Akta Pernyataan Ahli Waris adalah Akta yang 

																																																								
16  “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2010”, diakses dari 
http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=2395+K%2FPdt%2F2010, pada tanggal 15 
Oktober 2015. 
17 A. Pitlo, Op. Cit, hal. 118.	
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menerangkan tentang siapa saja ahli waris dalam pembagian harta kekayaan dari 

seseorang yang sudah meninggal dunia (Pewaris), dimana bentuk akta tersebut telah 

ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang 

berwenang (Notaris) dan wajib dihadiri oleh beberapa saksi.18 Selain itu dikenal juga 

adanya Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris adalah surat yang 

menerangkan tentang siapa saja ahli waris dalam pembagian harta kekayaan dari 

seseorang yang sudah meninggal dunia, bentuk dari surat ini bebas tidak ditentukan 

oleh Undang-Undang dan pembuatannya tidak harus di hadapan notaris, akan tetapi 

tetap harus ditandatangani oleh notaris, yang biasa disebut dengan akta di bawah 

tangan. Dengan ditandatangani oleh notaris maka surat keterangan waris juga tetap 

mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian selama tidak disangkal oleh yang  

membuatnya. Dalam surat keterangan waris juga diwajibkan menghadiri beberapa 

saksi dalam pembuatannya.19  

Notaris adalah pejabat umum yang bekerja untuk memberikan jasa hukum 

kepada masyarakat, khususnya pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta 

autentik mengenai semua pembuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang 

untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh 

																																																								
18 “Keterangan Waris”, http://irmadevita.com/2012/keterangan-waris/, 23 September 2015.	
19 “Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan”, http://irmadevita.com/2012/perbedaan-
akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/, 20 Oktober 2015. 
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orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, 

menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta, salinan dan kutipan-kutipan.20 

Maka, berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul pertanyaan yaitu 

Apakah ketika pewaris masih hidup telah membuat surat wasiat dan untuk 

menguatkannya surat wasiat tersebut harus disahkan di hadapan notaris sehingga 

dapat dibuatkan akta autentik agar mempunyai kekuatan hukum? Yang biasa dikenal 

dengan Akta Wasiat. Manakah yang lebih mempunyai kekuatan hukum untuk 

menjalankan pembagian warisan di Indonesia, hanya perlu membuat surat wasiat 

sajakah kemudian pembagian warisan dapat dijalankan oleh para ahli waris, ataukah 

setelah membuat surat wasiat pewaris harus datang ke hadapan notaris kemudian 

dibuatkan akta wasiat agar para ahli waris dapat membagi warisan yang kemudian 

dibuatkan beberapa akta oleh Notaris untuk mengesahkannya? Oleh karena itu, 

penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini dalam tulisan 

karya ilmiah yang berjudul “Peranan Surat Wasiat Terhadap Pewarisan Menurut 

Hukum Perdata Indonesia”. 

 

																																																								
20	Selengkapnya bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah: 
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undnag lainnya. 
Selengkapnya bunyi Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 adalah:  
Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk akta-akta otentik mengenai 
semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu 
undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan 
terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan 
mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan 
akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada 
pejabat-pejabat atau orang-orang lain. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, penulis merumuskan 

pokok-pokok permasalahan yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pewarisan apabila ketika seseorang 

meninggal dunia dengan atau tanpa meninggalkan Surat Wasiat? 

2. Bagaimanakah dalam peristiwa kematian terdapat Surat Wasiat, akan tetapi 

ketika Notaris dalam membuat akta tentang pewarisan terdapat kekeliruan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan 

judul skripsi “Peranan Surat Wasiat Terhadap Pewarisan Menurut Hukum Perdata 

Indonesia” ini adalah untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis peranan surat 

wasiat terhadap pembagian waris dalam hal perpindahan hak dan kewajiban pewaris 

kepada ahli warisnya dan peranan surat wasiat terhadap akta yang dikeluarkan oleh 

Notaris tentang pewarisan berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan antara lain: 

1.4.1 Segi Teoritis 

Secara teoritis, penulisan skripsi yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada 
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umumnya dan khususnya dalam Hukum Waris yang merupakan bagian 

dari Hukum Perdata. 

1.4.2 Segi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang berharga bagi masyarakat luas pada umumnya, praktisi 

hukum, penegak hukum, dan pemerintah yang menangani permasalahan 

pewarisan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Serangkaian tulisan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran akan apa yang dituliskan pada bab-bab selanjutnya, yang disusun 

secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual 

yang mendasari penelitian ini. Pada landasan teoritis, penulis menjelaskan 

teori-teori yang mendukung pengertian mendalam mengenai pewarisan. 

Sedangkan pada landasan konseptual, penulis menjelaskan istilah-istilah yang 

dipakai selama penulisan skripsi ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, akan diuraikan jenis penelitian, objek penelitian, bahan 

hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan 

bahan non-hukum yang digunakan untuk menunjang pembahasan isu hukum, 

dan sifat analisis dalam skripsi ini. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta 

pemecahannya sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Pembahasan 

ini akan dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban atas isu hukum yang 

menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini diuraikan pada bab ini. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan 

berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum, dan saran yang berupa 

rekomendasi ditujukan untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu 

memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya. 
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