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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara 

Hukum. Prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas 

hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang 

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum 

dalam masyarakat. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama 

yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan agama non Samawi; 

agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Prostestan dan Katholik
1
. Hukum 

perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada 

perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan, di Indonesia telah ada 

hukum perkawinan yang secara otentik di atur didalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut UU 

                                                 
1 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.6. 
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Perkawinan, didalam perkawinan terkait harta kekayaan dari suami dan istri 

telah diatur dalam UU Perkawinan, sebagaimana bunyi dalam Pasal 35 UU 

Perkawinan menyebutkan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama.”  

Dalam hal ini, Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa 

hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian biasa dalam 

kehidupan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Salah satu alat 

bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum 

adalah tulisan, tulisan tersebut biasanya berupa akte yang dikeluarkan oleh 

instansi resmi. “Suatu akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja 

dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”
2
. 

Pada kelahiran dibuktikan dengan Akte kelahiran, pada perkawinan 

dibuktikan dengan Akte Perkawinan dan pada kematian dibuktikan dengan 

Akte Kematian. 

Salah satu akibat dari kematian seseorang yang diatur oleh hukum 

adalah peralihan hak dan kewajibannya, misalnya kepemilikan atas harta 

peninggalan orang yang meninggal dunia. Proses peralihan tersebut dikenal 

sebutan pewarisan, pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala 

hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya, 

pewarisan sendiri diatur oleh hukum waris. Hukum waris di Indonesia masih 

bersifat pluralistis terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga 

                                                 
2 Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Pramitha, Jakarta, 1999), hal 25. 
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negara Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal 

adanya tiga macam hukum waris, yaitu:
3
  

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 serangkaian ketentuan yang mengatur 

peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang 

atau lebih. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya 

peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan 

dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal 

dunia tersebut.
4
 Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali 

dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian 

tersebut, menentukan besar bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut 

serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang 

dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian 

harta warisan tersebut. Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan 

atau harta peninggalan adalah ahli waris. 

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah 

orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu 

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

Jaya, 1992), hal 7. 

4 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 1. 
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berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau 

keturunannya dari saudara-saudara pewaris. Ahli waris dalam waris perdata 

ada dua pembagian, yaitu ahli waris karena undang-undang (ab intestato) dan 

ahli waris karena wasiat (testamentair).
5
 

1. Ahli waris karena undang-undang (ab intestato) 

Ahli waris karena undang-undang atau ab intestato merupakan 

keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke 

bawah. Prinsip yang dipegang oleh undang-undang ialah bahwa dalam 

pewarisan menurut undangundang, keluarga sedarah yang terdekat selalu 

mengenyampingkan atau menindih keluarga yang lebih jauh sehingga 

keluarga yang lebih jauh itu tidak ikut mewaris. Pada pewarisan karena 

undang-undang adanya beberapa golongan yang ditentukan, sehingga 

golongan yang terdekat dari pewaris memiliki prioritas utama untuk 

menjadi ahli waris dari pewaris. Golongan tersebut yaitu, golongan 

pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Setiap 

golongan adanya kategori tertentu dan pembagian yang berbeda pula. 

2. Ahli waris menurut wasiat (testamentair erfrecht) 

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara 

sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, testamentair erfgenaam yaitu ahli 

waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu erfstelling (penunjukkan 

satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta 

                                                 
             5 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya: Airlangga 

University Press, 2000), hal  4. 
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peninggalan); legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang 

isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau 

beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda 

tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta 

waris. 

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato 

berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:
6
   

a. Golongan pertama adalah anak sah pewaris atau keturunan mereka dan 

suami atau istri yang ditinggal; 

b. Golongan kedua akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli 

waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan kedua 

ialah kedua ialah kedua salah satu orang tua pewaris yang masih hidup, 

bersama-sama dengan saudara pewaris atau keturunan dari saudara 

tersebut; 

c. Golongan ketiga akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorang ahli waris 

dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan ketiga ialah 

keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dengan ketentuan siapa yang 

terdekat derajatnya dengan pewaris, menerima seluruh harta peningalan, 

misalnya kakek dan nenek dari pewaris; 

d. Golongan keempat akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli 

waris golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan keempat 

                                                 
6 Eman Suparman, op.cit, hal 30.  
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ialah hubungan darah ke samping lainnya, misalnya paman, bibi dan/atau 

sepupu dari pewaris. 

Surat tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris salah 

satunya berupa surat wasiat dari pewaris. Berdasarkan pasal 875 Kitab 

Undang- Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, 

menyebutkan surat wasiat adalah suatu akta pernyataan seseorang tentang apa 

yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meningggal dunia dan dapat 

dicabut kembali. Dalam hukum perdata, wasiat merupakan sesuatu yang 

penting, karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan 

dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Dengan wasiat, pewaris 

dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Dengan wasiat 

dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu, baik berupa 

beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat di ganti. Wasiat atau 

testament yang berisi sebagian atau seluruh harta kekayaan, hanyalah janji 

dari pembuat testament kepada penerima testament. Janji itu baru bisa 

dilaksanakan setelah pembuat testament itu meninggal dunia.
7
 

 Pembuatan surat wasiat ini merupakan perbuatan hukum yang sifatnya 

sangat pribadi, surat wasiat tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu: Wasiat 

Olografis, Wasiat Umum, dan Wasiat Rahasia, ketiga bentuk wasiat tersebut 

sangat berkaitan erat dengan notaris. Wasiat yang sering digunakan dalam 

prakteknya adalah bentuk wasiat umum. Wasiat umum dibuat oleh notaris 

berbentuk akta dengan dihadiri dua orang saksi. Wasiat yang dibuat oleh 

                                                 
       7 Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal 81-82. 
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notaris ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena 

Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan 

nasehat-nasehat supaya isi testament tersebut tidak bertentangan dengan 

undang-undang, Akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa, 

dapat disimpulkan dalam menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan 

dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan 

menuangkannya dalam surat dibawah tangan. Meskipun begitu, terdapat 

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya waris dengan surat 

wasiat, meliputi:  

a. Tidak melanggar ketentuan pembagian (legitieme Portie); 

b. Memenuhi persyaratan tentang bentuk surat wasiat yang ditentukan oleh 

KUHPerdata; 

c. Adanya saksi; 

d. Adanya persetujuan dari suami/istri (Spousal Consent); 

e. Harus dititipakan kepada Notaris. 

Keberadaan notaris sangat penting ditengah-tengah masyarakat. Notaris 

memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut 

pembuatan akta otentik. Akta otentik sangat dibutuhkan hampir disetiap 

aktivitas masyarakat, baik yang menyangkut ekonomi, sosial maupun politik. 

Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formil ini sangat 

membutuhkan jasa notaris, sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan 

diterima semua pihak serta memiliki kepastian hukum ditengah-tengah 

masyarakat. Notaris sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan 

kepentingan masyarakat, notaris harus benar-benar mampu memberikan 
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jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang 

dirugikan.  

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris tunduk serta terikat dengan 

aturan-aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dan peraturan hukum lainnya yang berlaku umum. Keberadaan notaris 

sebagai pejabat umum bertugas untuk membuat akta notaris dalam setiap 

hubungan hukum dalam masyarakat.  

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan suatu akta otentik 

ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat 

dimana akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi 

syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu. Sebelum 

ditandatangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksi-

saksi yang dilakukan oleh notaris yang membuat akta tersebut. Pembacaan 

akta tidak dapat diwakilkan oleh orang lain atau didelegasikan pembacaan 

akta tersebut kepada pegawai kantor notaris, melainkan harus tetap dilakukan 

oleh notaris itu sendiri. Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak 

saling mengetahui isi dari akta tersebut, yang mana isi dari akta tersebut 

merupakan perwujudan dari kehendak para pihak yang membuat perjanjian. 

Pembacaan akta dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan 

apabila terdapat keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau 

merugikan pihak yang lain. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan 
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dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang 

akan ditandatanganinya.  

Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) oleh notaris 

adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses 

hukum. Akta yang dibuat notaris adalah akta otentik dan otensitasnya itu 

terus bertahan, bahkan sampai sesudah notaris meninggal dunia. Tanda 

tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun notaris itu 

sendiri tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian- 

kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk sementara 

waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut 

tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus 

telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu 

dijatuhkan.  

Notaris sebagai salah satu pejabat umum dapat menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya oleh 

atau dihadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan 

memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan bila terjadi 

sengketa dalam kehidupan masyarakat. Suatu akta akan memiliki karakter 

yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan 

terhadap para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan 

yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan. 

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti 

yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di Pengadilan kecuali dapat 
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dibuktikan ketidakbenarannya, artinya akta notaris memberikan kepada 

pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. 

Pembatalan akta notaris melalui putusan pengadilan bukanlah semata- 

mata akibat dari kelalaian notaris dalam membuat akta, akan tetapi 

pembatalan akta notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 

para pihak yang mengikatkan diri dalam akta notaris tersebut. Akta notaris 

batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

di bawah tangan, hal terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang 

sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum 

tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Oleh karena itu, 

kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun 

dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau 

batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak 

dipenuhi.
8
 Dengan adanya pembatalan akta notaris batal atau batal demi 

hukum mengakibatkan timbulnya gugatan dari salah satu pihak dalam akta.  

Semua gugatan yang dimasukkan dan yang diproses dalam persidangan 

di pengadilan sangat tergantung kepada bukti-bukti yang dikemukakan oleh 

pihak yang berperkara, karena hal ini akan memberikan suatu keyakinan 

kepada Hakim dalam menilai dan memutuskan perkara yang diajukan 

kepadanya. Dengan demikian dapat diketahui apakah notaris bersalah atau 

tidak. Terhadap setiap orang yang mempunyai suatu kepentingan dan merasa 

dirugikan, maka ia mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke 

                                                 
8 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2013), Cet. II hal 67. 
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pengadilan, akan tetapi untuk memenangkan gugatannya, ia harus mampu 

mengemukakan bukti-bukti dari sesuatu yang ia didalilkannya. Umumnya hal 

inilah yang sering menjadi kendala bagi seseorang untuk memenangkan 

gugatannya, apabila bukti-bukti yang harus dibutuhkan tidak dimilikinya. 

Adanya kewajiban dari seseorang untuk membuktikan bahwa ia mempunyai 

suatu hak pada suatu peristiwa, diatur dalam Buku IV tentang Pembuktian 

dan Daluwarsa. Bab I tentang pembuktian pada umumnya, Pasal 1865 

KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mendalilkan 

bahwa ia mempunyai hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun 

membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”  

Dalam gugatan untuk menyatakan akta notaris tersebut tidak sah, maka 

harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materiil akta 

notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah 

mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta 

tersebut. Asas ini telah diakui dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, 

tersebut dalam Penjelasan Bagian Umum bahwa: “Akta Notaris sebagai alat 

bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta 

Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat 

membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan 

pengadilan.” Seiring dengan diakuinya akta otentik itu mempunyai kekuatan 

pembuktian mengikat dan sempurna, dimana disebutkan dalam Pasal 1870 

KUHPerdata. “Mengikat” artinya Hakim terikat untuk mempercayainya 

selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan sedangkan “sempurna” 
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artinya sudah cukup sebagai alat bukti tanpa harus ditambah dengan bukti 

lain.  

Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan notaris tersebut telah sesuai 

dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang 

Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN dan tidak melanggar 

ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka hal ini sebagai 

perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap notaris dalam menjalankan 

tugas jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  

Hakim secara ex officio pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta 

notaris kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh 

memutuskan yang tidak diminta. Kalau dimintakan pembatalan oleh pihak 

yang bersangkutan pada dasarnya akta otentik dapat dibatalkan oleh hakim 

apabila ada bukti lawan. Mengenai pembatalan isi akta notaris, mengingat 

bahwa notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dan 

tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang 

dikemukakan kepadanya, maka tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya. 

Pembatalan sendiri menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu undang-

undang memberi waktu terbatas untuk menuntut berdasarkan pembatalan.  

Pada proses peradilan tidak jarang notaris didudukan sebagai 

“Tergugat”, meski ini sebagai upaya yang dipaksakan. Dikatakan sebagai 

upaya yang dipaksakan karena dalam akta notariil khususnya partij acte yang 

kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, notaris tidak terlibat 
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bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum 

sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. 

Keterlibatan notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak 

kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya 

mendudukan notaris sebagai “Tergugat” adalah sebagai upaya untuk 

memaksa notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti 

dalam proses peradilan. 

Hal ini seperti yang dialami oleh Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H 

yang membuat Akta Wasiat No. 32 tanggal 19 Maret 2012, dimana Akta 

Wasiat tersebut dibatalkan oleh Hakim karna adanya gugatan dari Penggugat 

yang merupakan Istri sah si Pewaris, dengan adanya sengketa terjadi antara 

Para Pihak, Notaris Laurensia Situ Nyoman, S.H yang membuat Akta Wasiat 

No. 32 tanggal 19 Maret 2012 turut serta dijadikan Tergugat, bahkan Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 289/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL 

menyatakan bahwa akta wasiat menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat dan yang mana putusan ini telah memiliki hukum tetap pada 

tingkat Banding dengan putusan No. 805/PDT./2018/PT.DKI yang amarnya 

putusan nya “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 

22 Mei 2018 No. 289/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL”  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengemukakan judul penelitian sebagai berikut: “Pembatalan Akta Wasiat 

Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 

No. 805/PDT./2018/PT.DKI”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas yang diuraikan di atas maka dapat 

ditarik yang menjadi pokok permasalahan adalah:  

1. Apakah penerapan hukum hakim sebagai pertimbangan untuk 

pengambilan putusan perkara No.805/PDT./2018/PT.DKI telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimanakah pembatalan Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris dalam 

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.805/PDT./2018/PT.DKI 

ditinjau dari aspek keadilan dan aspek kepastian hukum bagi pihak? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui penerapan hukum hakim sebagai pertimbangan untuk 

pengambilan putusan perkara No.805/PDT./2018/PT.DKI telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia 

2. Untuk mengetahui pembatalan Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris 

dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.805/PDT./2018/PT.DKI 

telah memenuhi aspek keadilan dan aspek kepastian hukum 

1.4 Manfaat Penelitian  

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris yang mana sedang 

berkembang pesat di Indonesia, serta dapat menambah bahan bagi 

perpustakaan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum waris.  
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Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan ketentuan mengenai pembuatan akta wasiat serta 

pembagian waris.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Materi pada BabI ini merupakan gambaran singkat dari isi bab-

bab selanjutnya yang akan dibahas dalam tesis yang saling 

berkaitan, untuk membahas tema pokok dari topik ini yaitu secara 

khusus mengenai pembatalan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris 

dalam putusan pengadilan. Dalam bab ini, bahasan disusun secara 

sistematis dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Dalam tinjauan pustaka terdapat dua bagian yaitu mengenai 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori, 

akan dibahas mengenai teori-teori yang berisi uraian mengenai 

teori yang ada dan digunakan dalam melakukan penelitian ini. 

Sedangkan landasan konseptual berisi mengenai penjelasan dari 
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definisi kata-kata yang penulis gunakan dalam pembuatan tesis 

ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab metode penelitian hukum ini, penulis melakukan 

pembahasan mengenai penelitian yang digunakan, cara dan 

prosedur yang digunakan untuk penelitian. Dalam penulisan tesis 

ini penulis menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus ini 

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Yang 

menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ialah ratio 

decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan ntuk 

sampai kepada suatu putusan mengenai kasus yang digunakannya 

untuk menganalisis isu hukum. 

BAB IV : PEMBAHASAN  

Pada bab ini, penulis menguraikan secara luar mengenai factor-

faktor atas pembatalan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris 

dalam putusan pengadilan, yang dimana dalam akta wasiat 

tersebut  

 

 

 




