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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupannya mengalami 3 peristiwa penting, yaitu 

peristiwa pada saat ia dilahirkan, menikah, dan saat ia meninggal dunia. Pada 

fase-fase inilah, manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk individu, akan 

tumbuh menjadi makhluk sosial, dimana manusia akan saling bergantung satu 

sama lain baik dalam pemenuhan kebutuhan selama hidupnya bahkan sampai 

saat akan meninggal dunia. 

Menjadi dasar pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum barat, bahwa setiap 

manusia merupakan pembawa hak, sebagai pembawa hak padanya dapat di 

berikan hak berupa warisan, menerima hibah dan sebagainya, dan dapat pula 

dilimpahkan kewajiban, jadi apabila seseorang pada suatu saat karena usia yang 

sudah mulai tua atau mengalami kejadian tertentu seperti kecelakaan, terserang 

penyakit dan lain-lain, menyebabkan seseorang itu meninggal dunia, maka 

ketika seseorang tersebut dimakamkan hubungan hukum yang terjadi pada saat 

ia masih hidup, tidak akan hilang begitu saja melainkan beralih kepada ahli 

warisnya baik harta warisan maupun hutang-hutang. 

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 
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merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan 

kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan 

ego dan kepentingan masing-masing pihak. 

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal 

warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang 

yang masih hidup.1 Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang 

meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum 

kekayaan karena meninggalnya pewaris.2 Pengertian warisan sendiri adalah 

soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang 

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang 

lain yang masih hidup.3 Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur 

tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal 

serta akibatnya bagi para ahli waris.4 

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda5, karena wafatnya 

seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh 

si pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang 

memperolehnya. Pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris 

pada dasarnya diberikan kepada keluarga tapi juga tidak menutup kemungkinan 

adanya pemindahan harta kekayaan tersebut kepada pihak ketiga. Karena itu 

 
1 Mg. Sri Wiyarti, Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bagian B, Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret, 2000, hal. 4. 
2 Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2005, hal. 11. 
3 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Gunung Agung, 

1995, hal. 161. 
4 Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 3. 
5 H.Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal 82.  
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hukum waris merupakan kelanjutan hukum benda, tetapi juga mempunyai segi 

hukum keluarga. 

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang 

yang bersifat netral kirannya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-

undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu di 

sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, 

mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat 

serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat 

Indonesia. 

Terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, 

dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya tiga macam 

hukum waris, yaitu:6 

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 perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, 

maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris 

yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari 

barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan 

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

1992), hal 7.  
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dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau 

parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun 

pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah 

sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-

sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak 

mewarisnya sama. 

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang 

meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan 

kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban 

tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain 

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata 

memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu 

menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-

bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. 

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak 

terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun 

perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan 

belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan 

sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.7 

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk 

mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi 

 
7 Afandi Ali, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, 

hal. 23. 
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dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.8 Ahli waris yang 

mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, 

disebut ahli waris Legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta 

warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimaris, dinamakan Legitime 

Portie. Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimaris terhadap 

bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris.9 Di 

dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan,10 

yaitu Ketentuan undang-undang atau wettelijk Erfrecht atau Abintestato, dan 

Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht. 

Ahli waris menurut undang-undang (abintestato), yaitu karena 

kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil 

sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (ad Testamento), 

yaitu ahli waris yang tampil karena “ kehendak terakhir” dari si pewaris, yang 

kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament).  

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut 

undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari 

hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, 

dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak 

bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat 

wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta 

 
8 Anisitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. 

Jakarta : Raja Grafindo Persada,hal. 9.  
9 Anisitus Amanat, 2001, Op., Cit, hal. 68.  
10 Darmabrata, Wahyono. 2003. Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris. Jakarta : CV Gitama 

Jaya, hal. 41  
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warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut 

undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian 

mutlak (legitime Portie), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama 

sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. 

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal 

dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang 

ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat/ testament.11 

Terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi 

hukum akan beralih kepada para penerima waris. Prinsipnya pewarisan adalah 

langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pembuat wasiat kepada 

ahli warisnya.12 

Jika seorang yang akan meninggal dunia tidak menetapkan segala sesuatu 

tentang harta warisannya maka seseorang tersebut akan meninggalkan warisan 

dimana pembagiannya akan dilakukan menurut undang-undang atau ab 

intestato, sedangkan jika seseorang itu sebelum meninggal telah 

mengungkapkan kehendak terakhirnya seorang diri dalam sebuah akta otentik, 

maka pewarisannya tersebut di bagi berdasarkan wasiat. Dalam pembuatan akta 

wasiat ini hanya dapat dibuat oleh Pejabat Umum yang dikenal Notaris. 

Notaris berprofesi sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari 

kekuasan negara di bidang Hukum Perdata terutama untuk membuat alat bukti 

 
11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 95. 
12 Drs.Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,1994), hlm. 3. 
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otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk partij 

akta maupun relaas akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang 

dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

1868 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu 

dibuat.” 

Hal tersebut sangat penting agar akta yang dibuat oleh Notaris tersebut 

memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang 

sempurna, Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak 

dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses 

pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Demikian pula halnya dengan akta 

wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Diperlukan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku apabila kehendak terakhir seseorang (dari 

pewaris) ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas. Kehendak pewaris dapat 

dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut testament atau surat wasiat. 

Wasiat sebaiknya dibuat oleh seorang Notaris, dimana wasiat ini dinamakan 

Openbaar testament. Wasiat yang dibuat oleh notaris ini paling banyak dipakai 

dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat 
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wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testament 

tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.13 

Ketika seseorang datang ke notaris dengan maksud untuk membuat wasiat, 

tentu orang tersebut telah secara sadar dan memang berencana agar 

kehendaknya di tulis dalam sebuah akta otentik. Wasiat dibuat dengan alasan si 

pembuat wasiat tersebut dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas, 

jelaslah bahwa notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan 

wasiat ini apalagi notaris bukan hanya seorang yang membuat suatu akta namun 

juga merupakan seorang penasehat. 

Namun dalam prakteknya, ada gugatan pembatalan akta wasiat yang 

tergambar dari kasus yang diangkat sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 548/Pdt/G/Bth/2015/ 

PN.Jkt.Utr yang bermula pada Penggugat Nyonya LAY TJIN NGO yang 

merupakan isteri dari Pewaris (Alm. SUMITA CHANDRA, dahulu bernama 

TJHAN PAK JOEN) menggugat Notaris Kamelina yang membuat Testament 

(wasiat) berdasarkan kehendak Almarhum dengan tanpa persetujuan Pengugat 

selaku Istri dari Almarhum, dengan dalil harta yang dibagikan dalam Testamen 

tersebut merupakan harta bersama dan meminta Hakim untuk membatalkan 

Testament tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mempelajari bagaimana wasiat itu dibuat dan sejauh mana peran notaris dalam 

 
13 Subekti, Op.cit., hal. 110 
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pembuatan akta wasiat , maka penulis memberi judul karya tulis ini dengan 

judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN PERSETUJUAN 

SUAMI ATAU ISTRI DAN PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN 

AKTA WASIAT DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM PERDATA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah 

mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak 

dicapai menjadi jelas dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut 

diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran persetujuan suami atau istri dalam pembuatan akta 

wasiat? 

2. Bagaimanakah peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan maka yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah sebuah akta wasiat harus dibuat dengan 

persetujuan isteri/suami. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta 

wasiat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan 

dan keilmuan tertentu; 

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi Ikatan Notaris 

Indonesia dalam melakukan pengawasan, perlindungan, dan 

pengarahan terhadap Para Notaris; 

b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau 

komunitas publik secara keseluruhan sehingga dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat 

merugikan masyarakat pengguna jasa notaris 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini, agar dapat mempermudah memahami 

penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukan penulisannya 

maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun pembahasannya terbagi 

dalam 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih 

kecil, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi 

yang diambi dari kutipan buku yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara 

atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat 

dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang 

ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana 

penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. 

Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan 

yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam tesis 

ini. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai permasalahan 

penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada 

teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan 

perundang-undangan. Jawaban atas masalah hukum yang 
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menjadi fokus penelitian dalam tesis ini pun diuraikan pada 

bab ini. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




