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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan 

yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas terhadap pemberian praktek-

praktek hukum dalam dunia nyata. Agar dapat memahami dan memecahkan setiap 

permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka mahasiswa perlu melakukan 

kegiatan pelatihan kerja secara langsung di instansi/Lembaga yang relevan dengan 

program Pendidikan yang diikuti. 

Selama menempuh perkuliahan melalui proses tatap muka di kelas,, mahasiswa 

Strata Satu (S1) sudah dapat mendapat banyak asupan ilmu selama masa 

perkuliahan. Ilmu yang didapat selain untuk menambah wawasan, juga sebagai 

bekal selepas nanti mereka lulus. Diharapkan, ilmu yang didapat bisa dioptimalkan 

saat mereka memasuki dunia kerja nanti. 

Setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi yang bersangkutan, 

mahasiswa/mahasiswi bisa memanfaatkan ilmu dan pengetahuan serta teori-terori 

yang telah diperoleh selama masa Pendidikan dan masa pelatihan kerja untuk 

menerapkannya di dunia kerja yang sebenarnya.  

Supaya ilmu yang didapat bisa dipraktekan secara optimal, maka diadakanlah 

program untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan yaitu berupa magang selain ada pilihan lain yaitu skripsi. Dengan adanya 
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program ini, mahasiswa bisa mendapat gambaran awal suasana kerja ditempat kerja 

yang akan mereka geluti nanti. Dengan adanya program ini, mahasiswa ditempa 

untuk bisa mengaplikasikan ilmunya serta melatih mentalitas mereka, agar saat 

kerja nanti mereka bisa lebih siap. 

Berdasarkan dari tujuan program magang ini diadakan oleh Fakultas Hukum 

UPH, penulis pun tertarik dengan program tersebut karena dengan hal tersebut 

dapat memberikan pengalaman-pengalaman di dunia kerja khususnya di bagian 

hukum secara nyata. Pemikiran penulis juga menjadi lebih terbuka dengan hal-hal 

dunia hukum seperti asal mula cara mendaftarkan laporan, gugatan, dan lain hal 

sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah pengalaman yang tidak dapat 

ditemukan di dalam dunia perkuliahan.  

Khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum baik yang mengambil konsentrasi 

bisnis, kemahiran maupun internasional, program magang tentu saja sangat 

diperlukan. Karena, para mahasiswa bisa lebih mengetahui situasi kerja dan 

bagaimana kondisi di lapangan pekerjaan agar pada saat nanti lulus dari S1, 

mahasiswa/mahasiswi tidak kaget dengan dunia pekerjaan yang sangat banyak 

persoalan. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk melatih mentalnya selama 

menjalani magang serta mengasah kemampuan dasar dimana salah satu 

kemampuan dasar itu adalah negosiasi, menulis putusan, menelaah kasus, dan lain 

sebagainya.  

Oleh karena itu, penulis memilih program magang yang diadakan tersebut, 

adapun tempat dimana penulis dalam melakukan kegiatan magang yaitu pada 
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Lembaga Bantuan Hukum Healing Movement yang beralamat di Boulevard Barat 

Raya Blok LC7 Nomor 48 s/d 51, Kelapa Gading, Jakarta Utara. DKI Jakarta 

14240. 

Selama proses magang yang penulis jalani di kantor LBH tersebut, penulis 

mendapatkan banyak pembelajaran yang sangat banyak. Beberapa pembelajaran 

yang penulis dapatkan adalah bagaimana cara membuat surat gugatan, membuat 

surat somasi, serta yang paling penting adalah dalam menelaah sebuah kasus yang 

sedang ditangani oleh Kantor LBH Healing Movement. 

Penulis mendapatkan pembelajaran paling banyak pada kasus pewarisan yang 

dimana pada saat Penulis menjalani magang, kasus tersebut masih berjalan dan 

penulis mengikuti jalannya persidangan serta perkembangan dari kasus tersebut. 

Adapun pewarisan itu timbul dari adanya sebuah keluarga yang terdiri dari 

beberapa subyek hukum didalamnya adalah sebuah perkawinan. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan, Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.  

Apabila kita melihat kepada pengertian keluarga dalam peraturan hukum di 

Indonesia yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Pasal 2 yang berbunyi; 

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan 

yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, 
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bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, 

dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungan.  

Berdasarkan dari peraturan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa sebuah 

keluarga yang sejahtera di Indonesia merupakan salah satu keluarga yang didukung 

oleh negaranya yang menjunjung tinggi adat ketimuran yang menekankan bahwa 

keluarga harus dibentuk dari dasar perkawinan yang sah. Keluarga yang terbentuk 

dari perkawinan tersebut pun merupakan sebuah kelompok social yang terdiri dari 

sejumlah individu, memiliki hubungan darah antar individu, terdapat ikatan, 

kewajiban, dan tanggung jawab di antara individu tersebut. Seperti menjaga, 

memlihara serta tanggung jawab lainnya. Salah satu hak dan kewajiban sebagai 

anggota keluarga adalah pewarisan.  

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku 

merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan 

kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan 

dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan 

keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan 

atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, 

karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu 

menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing 

pihak.  

Untuk itu, kita harus memahami mengenai pewarisan di Indonesia secara umum 

agar kita mempunyai gambaran yang jelas mengenai hal itu. Ada tiga jenis hukum 
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waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan 

hukum waris menurut Ajaran Agama Islam.Warga Negara Indonesia (WNI) wajib 

memilih salah satu hukum waris yang akan digunakannya dan ditulis dalam surat 

wasiat (testamen). Dalam hal ini, penulis ingin fokus membahas tentang Hukum 

Waris menurut Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum waris 

perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa 

aturannya mirip dengan budaya barat. 1 

Mewaris menurut KUHPerdata dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu, 

menurut Undang-Undang (ab-intestato) atau menurut surat wasiat (testamen). 

Adapun proses pewarisan timbul apabila telah memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu, 

Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Peninggalan. Jika melalui Undang-Undang maka 

proses pembagian harta warisan menikuti perhitungan pada umumnya, sedangkan 

jika melalui surat wasiat, surat wasiat tersebut dapat dibuat oleh Pewaris sebelum 

meninggal di depan Notaris atau di bawah tangan. Kelebihan jika membuat surat 

wasiat di depan hadapan Notaris adalah surat tersebut lebih SAH dan kuat karena 

sudah diakui oleh Pemerintah. Akan tetapi, dalam surat wasiat tersebut pembagian 

jatah harta warisan tidak boleh melebihi Legitimate Portie atau jatah yang 

seharusnya Ahli Waris tersebut dapatkan menurut Undang-Undang. 

Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau 

keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang 

                                                
1 Afandi Ali, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, 
hal. 7. 
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tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut sesuai dengan 

pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang selanjutnya akan 

disebut KUHP. 

Berdasarkan dengan pasal 832 tersebut, dijelaskan lagi mengenai surat wasiat 

yaitu dalam Pasal 1132 KUHP yang berbunyi; “Para keluarga sedarah dalam garis 

ke atas boleh melakukan pembagian dan pemisahan harta benda mereka, dengan 

surat wasiat atau dengan akta Notaris, di antara keturunan mereka atau di antara 

keturunan mereka ini dan suami atau isteri mereka yang hidup terlama.”  

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan 

yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih 

hidup.2 Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia 

yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena 

meninggalnya pewaris.3 Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan 

bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada 

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.4 

Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para 

ahli waris.5 Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian 

                                                
2 Mg. Sri Wiyarti, Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bagian B, Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret, 2000, hal. 4. 
3 Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2005, hal. 11. 
4 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Gunung Agung, 
1995, hal. 161.  
5 Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 3.  
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warisan, karena dengan keberadaanya tersebut mampu menciptakan tatanan 

hukumnya dalam kehidupan masyarakat.  

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.5 Keberadaan anak dalam 

hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keberadaan anak secara 

langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada 

anaknya menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

yang selanjutnya disebut UU Perlindungan anak. Perpindahan warisan dari orang 

tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku 

dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ketentuan dan 

keberadaan hukum waris adat telah mengatur mengenai pembagian warisan, di 

mana pengaturan tersebut telah mengakomodir hak dan kewajiban di antara pewaris 

dan ahli warisnya  

Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain 

Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan 

Hukum Waris sesuai dengan KUHPerdata, dalam pasal 852 menjelaskan yang pada 

intinya bahwa, Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan 

berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan 

nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis 

lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.  

Masalah atau kasus tentang warisan yang ingin penulis bahas, adalah terkait 

dengan adanya itikad yang tidak baik timbul dari salah satu orang anak mengajak 
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anak-anak yang lain untuk berencana menguasai surat-surat, sertifikat, dan harta 

benda yang lain milik orangtua nya setelah ibunya meninggal sebesar 100%. Hal 

yang menjadi masalah disini adalah sang ayah yang berkedudukan sebagai ahli 

waris dari istrinya yang telah meninggal (Almh. LBP) tidak diberikan hak untuk 

menguasai dan menikmati harta kekayaan yang merupakan harta bersama yang 

tidak dipisahkan oleh suatu perjanjian. Dalam perkawinan dari kedua orangtua 

mereka tidak ada perjanjian pisah harta, sehingga semua harta dianggap sebagai 

harta bersama. Hal yang seharusnya sang ayah dapatkan adalah 50% dari harta 

keseluruhan milik mereka berdua dan ditambah dari hasil pembagian 50% dengan 

anak- anaknya. Akan tetapi salah satu anak yaitu anak bungsunya mengambil 

keseluruhan dari akta serta sertifikat yang seharusnya ada bagian milik sang ayah. 

Akhirnya, sang ayah meminta bantuan kepada LBH Healing Movement untuk 

meminta hak atas harta yang seharusnya ia miliki. Adapun sang ayah menggugat 

keempat anak-anaknya dengan dasar hukum yang terdapat di dalam Pasal 834 

KUHPerdata. 

Berdasarkan kasus yang sudah diuraikan secara umum diatas, penulis tertarik 

untuk membahas dan mendalami dari berbagai aspek yang ada di Indonesia dalam 

Laporan Magang yang akan penulis buat. Menurut penulis, hal yang terjadi di 

dalam kasus ini  merupakan hal yang jarang terjadi di Indonesia karena biasanya 

seorang anak yang menggugat orangtua mereka untuk meminta jatah warisan 

mereka, akan tetapi dalam kasus ini terjadi sebaliknya yaitu sang ayah yang menjadi 

klien kami menggugat anaknya untuk mendapatkan hak nya atas harta warisan yang 

merupakan miliknya sendiri dan almarhuma istrinya.  
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Oleh karena hal yang sudah  dijelaskan diatas, penulis memilih judul “LAPORAN 

MAGANG PADA KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM HEALING 

MOVEMENT DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WARIS” 

sebagai laporan magang yang merupakan syarat untuk dapat lulus dari Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana penyelesaian dalam perkara sengketa waris? 

 

1.3 Tujuan Magang 

 Alasan penulis memilih program magang ini adalah dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum terhadap kasus 

penyelesaian perkara sengketa waris. 

2. Memenuhi tugas akhir jenjang S1 melalui program magang. 

3. Mendapat gambaran umum tentang ruang lingkup kerja notaris. 

4. Memperoleh gambaran yang nyata yang dapat membandingkan teori yang 

telah diperoleh selama kuliah dengan praktek selama magang. 

5. Mendapatkan pengalaman sebagai bekal sebelum lulus menjadi sarjana 

sehingga penulis menjadi lebih siap dalam memasuki dunia kerja. 
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1.4 Manfaat Magang  

Menurut penulis manfaat magang bagi para mahasiswa dan mahasiswi 

yang akan mengambil magang sebagai tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Dapat terjun langsung dalam kehidupan dunia kerja profesi hokum. 

2. Mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan di dunia Universitas dan 

pengalaman yang berharga. 

3. Mempelajari cara berpikir dan bekerja sesuai permasalahan dan 

kesulitan dunia kerja yang nyata.  

4. Memberikan keterampilan, pengalaman belajar dan bekerja sebagai 

calon professional sehingga terbentuk sikap dan mental rasa memiliki 

atas sebuah pekerjaan.6 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

 Dalam menajalani tugas akhir magang ini, penulis mendapatkan izin untuk 

magang di kantor Lembaga Bantuan Hukum Healing Movement yang terletak di 

Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC7 Nomor 48, 49, 50, 51 Kelapa Gading, 

RT.13/RW.7, Klp. Gading Bar., Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 14240, Indonesia terhitung 1 Juni 2018 dan akan berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2018. Hari kerja penulis adalah hari Senin sampai Jumpat, 

dimulai dari pukul 08.30 – pukul 16.30. 

 

 

                                                
6 Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenad:Jakarta, 2005. Hal 17. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar, laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun 

laporan magang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang 

magang, tujuan magang, manfaat magang, pembatasan magang, 

ruang lingkup magang, waktu dan lokasi magang, dan sistematika 

penulisan laporan magang 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari atas kumpulan teori-teori yang berhubungan baik 

langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan yang diuraikan 

dalam pembahasan magang.. 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM KANTOR LEMBAGA BANTUAN 

HUKUM HEALING MOVEMENT 

Bab ini berisi penggambaran secara umum tentang sejarah 

berdirinya kantor Lembaga Bantuan Hukum Healing Movement, 

struktur dan tata kerja organisasi, serta kegiatan usaha dimana 

penulis melaksanakan masa magangnya. 

 

 

 



 
 

 12 

BAB IV PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa 

saja yang penulis lakukan di kantor Lembaga Bantuan Hukum 

Healing Movement. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan 

kesimpulan serta saran-saran yang sekiranya dapat 

membantu/memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


