
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak 

zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang 

aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari 

perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian 

dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan 

anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan 

timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan karta kekayaan 

tersebut.  

Sejak perkawinan dilangsungkan maka terjadilah pencampuran harta 

kekayaan antara suami dan istri, harta yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama,
1
  

Tujuan utama melangsungkan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga bahagia dan kekal selain itu juga bertujuan untuk menghasilkan 

keturunan. Keturunan ini yang akan menjadi penerus kedua orang tuanya 

telah meninggal dunia. Apabila salah seorang pihak meninggal dunia, hal ini 

                                                        
1
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1). 
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merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Menurut Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu:
 2

 

1) Kematian 

2) Perceraian 

3) Atas keputusan pengadilan 

Jika terjadi kematian maka perkawinan dinyatakan putus. Dan dimana 

setiap manusia yang lahir pasti akan mengalami peristiwa hukum kematian. 

Akibat hukum yang timbul dengan adanya peristiwa tersebut diantaranya 

adalah beralihnya hak-hak dan kewajiban orang yang mati kepada orang yang 

masih hidup untuk selanjutnya disebut sebagai pewarisan. Penyelesaian hak-

hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseoang diatur dalam 

Hukum Waris. 

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda, karena 

wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang 

ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang 

yang memperolehnya. Pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si 

mati pada dasarnya diberikan kepada keluarga tapi juga tidak menutup 

kemungkinan adanya pemindahan harta kekayaan tersebut kepada pihak 

ketiga. Karena itu hukum waris merupakan kelanjutan hukum benda, tetapi 

juga mempunyai segi hukum keluarga.
3
 

                                                        
2
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Op. Cit., Pasal 38 

3
 H.Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hal 82. 
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Terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara 

Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya 

tiga macam hukum waris, yaitu:
4
 

1) Hukum Waris Barat, tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

2) Hukum Waris Islam, merupakan ketentuan Al-quran dan Hadist. 

3) Hukum Waris Adat, beraneka ragam tergantung di lingkungan mana 

masalah 

warisan itu terbuka. 

Hukum waris merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang tata 

cara atau proses peralihan harta kekayaan dari perwaris kepada ahli waris 

atau pada ahli warisnya. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang hal 

tersebut maka pewaris atau orang yang mewarisi harta kekayaan harus sesuai 

dengan aturan yang berlaku.
 5

 

Manusia sangat mencintai harta karena harta dapat menaikkan derajat, 

harkat, dan martabat bagi seseorang yang memilikinya sehingga dapat 

dikatakan harta kekayaan merupakan salah satu masalah yang dicintai 

manusia pada umumnya, karena hal tersebutlah manusia dapat 

melangsungkan hidup sehari hari dengan cara berlomba lomba mengerjakan 

suatu pekerjaan untuk menghasilkan harta benda. Pada dasarnya, Manusia 

                                                        
4
 Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, (Bandung: Pionir Jaya, 

1992), hal 7. 

5
 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Bandung: PT Rafika Aditama, 2007), hal. 7 
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diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal 

dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah 

ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya 

perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan 

sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika 

pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan 

keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya.”Perbuatan penetapan 

pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah 

wasiat.”.
6
 

Wasiat sebagai salah satu hukum kekeluargaan yang mempunyai peranan 

penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk 

hukum di dalam masyarakat. Sebagai ajaran syari’at Islam (Fiqih Islam), 

wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan 

kesesuaian.
7
 Sebagai sebuah catatan bahwa wasiat merupakan bagian dari 

sistem perpindahan harta milik (Sarwah) yang tidak akan terlepas dari 

kehidupan manusia, di mana pengertian wasiat menyangkut materi dan non 

materi, adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang 

terkait erat dengan materi. 

Jenis penggunaan harta sangat banyak, di antaranya adalah wasiat, yaitu 

pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang, ataupun 

manfaat untuk dimiliki oleh orang lain yang menerima wasiat (musha-lah) 

                                                        
6
 Oemar Salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia. (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), hal 82. 

7
 Hasbi ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-4. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 

hal. 123. 
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dan dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat (mushi) meninggal dunia.
8
 

Manusia selalu berupaya berbuat amal kebajikan sewaktu ia masih hidup. 

Salah satu amal kebajikan tersebut adalah membuat wasiat semasa hidupnya 

agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

orang lain. Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya 

kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Wasiat juga 

sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi kepada karib kerabat, sehingga 

rasa persaudaraan dan solidaritas tidak akan renggang atau putus. Al-Quran 

dan Hadis menyatakan bahwa wasiat merupakan kewajiban seorang muslim 

yang harus dilaksanakan ketika muslim tersebut meninggalkan harta yang 

cukup bagi ahli warisnya. sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat 

Al-Baqarah ayat 180, artinya: 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat 

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) 

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. 

 

Al-Quran tercatat ayat-ayat yang membahas tentang wasiat dalam 

berbagai bentuk ucapan sebanyak 19 kata yang tertera dalam 13 ayat, namun 

ayat tersebut tidak semuanya berbetuk khusus dalam pembicaraannya, 

sehingga mengundang para ulama untuk melakukan ijtihad terhadap ayat-ayat 

yang berbentuk umum dan membawanya kepada pamahaman khusus untuk 

                                                        
8
 Sayyid Sabiq, al-Fiqh as-Sunnah, terj. Mudzakir, Fiqh Sunnah, (Bandung:al-Ma'arif, 

1998), hlm. 215. 
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diamalkan. Adapun dalam hadis antaranya sabda Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar RA.: 

Artinya:  

 

“Dari Abd Allah bin Yuusuf dikhabarkan oleh Malik dari Nafi‟ dari 

Abdullah bin Umar ra. Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah hak 

seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan 

bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah 

dicatat di sisi-Nya”. (HR. Bukhari- Muslim).
9
 

 

Sebagai salah satu unsur ajaran Islam, wasiat mempunyai nilai ibadah di 

samping nilai sosial. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wasiat harus 

memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat 

dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam beberapa kitab fikih 

disebutkan di antara rukun wasiat adalah orang yang menerima wasiat harus 

benar-benar ada pada waktu pemberian wasiat.
10

 

Menurut R. Subekti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada 

Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang yang 

meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-

Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya 

sesuatu ketetapan yang sah”. Kemudian Pasal 875 yang berbunyi : “Adapun 

yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat 

                                                        
9
 Imam Bukhari, Shahih al-Buhkari, (Beirut:Dar Al-Kitab Al-„Ilmiyah, 1992), juz III, hal. 

253. 

10
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 

453. 
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pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia 

meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”
11

 

Dalam Pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap ketentuan 

tentang pengangkatan waris melalui wasiat, dalam hal ini diatur dalam Pasal 

954 yang berbunyi: “Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan 

mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta 

kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik 

seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiganya”.
12

 

Wasiat dalam ketentuan hukum perdata dapat berisi pengangkatan waris 

yang dikenal dengan istilah erf stelling di samping berisi pemberian kepada 

orang lain yang disebut legaat.
13

 Dalam KHI penentuan kadar wasiat tidak 

boleh lebih dari 1⁄3 seperti yang ada dalam Pasal 201 KHI yang berbunyi: 

“Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedang ahli waris ada 

yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga 

harta warisannya”. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya 

sepertiga saja.
14

 Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI yang berbunyi: 

                                                        
11

 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 

hal. 231. 

 

12
 Ibid, hal. 250. 

13
 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hal. 

107. 

14
 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam, 1999), hlm. 92. 
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“Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan 

notaris”. 

Salah satu yang menjadi suatu masalah dalam pembuatan akta wasiat, 

yakni pada umumnya dalam proses pembuatan wasiat, pemberi wasiat sering 

kali tidak memberitahu kepada ahli warisnya ataupun kepada penerima wasiat 

akan adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Tidak adanya 

kewajiban bagi pemberi wasiat untuk memberitahukan adanya wasiat yang 

akan dia buat menjadikan pemberi wasiat dapat langsung menghadap ke 

notaris untuk membuat atau sekedar menyimpan dan mendaftarkan akta 

wasiatnya. Akibatnya setelah terbukanya warisan, seringkali ahli waris dan 

penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat itu. Kemungkinan ini 

menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hukum kewarisan terutama 

apabila, sudah dilaksanakannya pembagian warisan sedangkan di kemudian 

hari terdapat wasiat yang dibuat oleh pewaris atau pemberi wasiat kepada 

seseorang penerima wasiat. 

Kondisi di mana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya 

wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya amat sangat merugikan 

penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena 

hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya. Kondisi ini 

juga menimbulkan ketidakpastian akan siapa yang bertanggung jawab atas 

masalah tidak diketahuinya adanya wasiat, apakah ahli waris yang 

berkewajiban memeriksa adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat ataukah 

menjadi kewajiban setiap pelaksana hukum pembuat surat keterangan ahli 

waris memeriksa adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, karena tidak ada 
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keharusan yang tegas secara normatif terkait siapa yang diwajibkan 

memeriksa adanya sebuah wasiat. 

Pengertian mengenai akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan-

ketentuan KUHPerdata. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan 

oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihaapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuaa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. 

 

Selanjutnya, Pasal 1869 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 

dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalm bentuknya, tidak dapat 

diperlukan sebagai akta otentik, namum demikian mempunyai kekuatan 

sebagai tulisan dibawah tangan  jika ia ditandatangani oleh para pihak”. 

 

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta otentik 

adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat dimana akata dibuatnya serta harus dibuat 

didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila yang 

membuatnya tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka 

akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta 

otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan 

dengan syarat apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak. 

Salah satu pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat 

akta otentik adalah notaris. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1 

butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
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Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang 

menyebutkan bahwa: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.” 

 

Dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris 

menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak para penghadap. Sebab  

kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris, yakni: 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. 

 

Meskipun isi akta merupakan kehendak dari para pihak dan akan 

berlaku sebagaimana undang-undang yang membuatnya, tapi tetap notaris 

tidak harus selalu mengabulkan kehendak atau keinginan para penghadap 

tersebut jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma 

agama, susila, sosial dan kemasyarakatan, serta ketertiban umum. 

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk 

membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 
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pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil 

yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) 

hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam 

repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Namun 

di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru tidak meyebutkan 

mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang 

daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang 

pengiriman pencatatan repertorium. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat notaris 

mempunyai peran yang sangat penting dan setiap notaris yang menyimpan 

surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga 

harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang 

berkepentingan. 

Salah satu yang menjadi suatu masalah dalam pembuatan akta wasiat, 

yakni pada umumnya dalam proses pembuatan wasiat, pemberi wasiat sering 

kali tidak memberitahu kepada ahli warisnya ataupun kepada penerima wasiat 

akan adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Tidak adanya 

kewajiban bagi pemberi wasiat untuk memberitahukan adanya wasiat yang 

akan dia buat menjadikan pemberi wasiat dapat langsung menghadap ke 

notaris untuk membuat atau sekedar menyimpan dan mendaftarkan akta 

wasiatnya. Akibatnya setelah terbukanya warisan, seringkali ahli waris dan 

penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat itu. Kemungkinan ini 

menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hukum kewarisan terutama 
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apabila, sudah dilaksanakannya pembagian warisan secara ab intestato 

sedangkan di kemudian hari terdapat wasiat yang dibuat oleh pewaris atau 

pemberi wasiat kepada seseorang penerima wasiat. 

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila 

dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan 

menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian 

harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut 

Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” 

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. 

Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 

yang berbunyi :  

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya”. 

 

Dalam putusan Pengadilan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung Nomor: 80/Pdt/G/2013/PN.BDG dalam perkara gugatan pembatalan 

akta wasiat yang dibuat secara autentik oleh notaris dimana porsi harta yang 

diwasiatkan oleh pewasiat melebihi ketentuan sebagaimana telah ditetapkan 

di dalam peraturan tentang pembuatan akta wasiat berdasarkan KHI, sehingga 

para ahli waris yang sah mengajukan gugatan pembatalan akta wasiat yang 

dibuat secara autentik oleh notaris tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik 

untuk mengkaji masalah “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
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PEMBATALAN AKTA WASIAT ANAK ANGKAT BERDASARKAN 

KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 

80/PDT/G/2013/PN.BDG TERTANGGAL 21 FEBRUARI 2013).” 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perolehan hak waris anak angkat dan pembatalan akta wasiat 

anak angkat berdasarkan kompilasi hukum islam (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 80/Pdt/G/2013/PN.BDG) ? 

2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat yang dibatalkan 

oleh pengadilan ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perolehan harta anak angkat dan 

pembatalan akta wasiat anak angkat berdasarkan kompilasi hukum islam 

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 

80/Pdt/G/2013/PN.BDG). 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta 

wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Berdasarkan dengan tujuan yang telah disebutkan diatas, penulisan ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, yakni 
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pemahaman tentang pelaksanaan pembagian harta bersama akibat dari 

perkawinannya. 

2. Manfaat praktis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan, kontribusi berupa 

pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dalam 

pembagian harta bersama (atau lebih dikenal dengan harta gono gini) 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang memberikan 

gambaran umum tentang topik yang dijadikan judul, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dua bagian 

yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bab ini akan menguraikan 

tentang teori-teori yang dianut oleh para ahli hukum dan definisi-definisi 

menurut Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang 

dihadapi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, 

prosedur perolehan bahan, pendekatan yang digunakan, sifat analisis data, 

hambatan penelitian dan penanggulangannya. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan wasiat yang 

melanggar bagian mutlak ahli waris dan keabsahan akta wasiat notaris yang 

dibatalkan oleh pengadilan. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dari penelitian 

serta memberikan saran. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Akta Wasiat 

2.1.1  Tinjauan umum tentang Akta 

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau ”akta” 

dan dalam bahasa Inggris disebut “act”atau“deed”. Akta menurut Sudikno 

Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-

peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula 




