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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teoritis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan 

dalam Kasus Pewarisan 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata pelaksanaan memiliki arti 

melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan 

sebagainya). Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.   

Artikata menyelesaikan menurut kamus besar bahas Indonesia (dalam 

http://kbbi.web.id/selesai) memiliki arti menyudahkan (menyiapkan) 

pekerjaan, menyempurnakan (kalimat dan sebagainya), menjadikan berakhir, 

menamatkan, membereskan (perkara, harga dan sebagainya) atau 

menguraikan suatu hal yang kusut (memecahkan soal, masalah dan 

sebagainya).Memperdamaikan (perselisihan, pertengkaran dan sebagainya). 

Arti kata sengketa menurut kamus besar Bahasa Indonesia (dalam 

http://kbbi.web.id/sengketa ) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan, 

pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian perselisihan, atau perkara 

(dalam Pengadilan). Menurut Ali Achmad (dalam 

http://yuarta.blogspot.co.id/)  sengketa adalah pertentangan antara dua pihak 

atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan 

atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. 

Definisi luar menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam 

kbbi.web.id/luar ) adalah daerah, tempat, dan sebagainya yang tidak 

Penyelesaian Sengketa Di... Oktavida Afifah Nur Harahap, Fakultas Hukum Ump, 2016

http://kbbi.web.id/selesai
http://kbbi.web.id/sengketa
http://yuarta.blogspot.co.id/


 
 

11 
 

merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri, bukan dari lingkungan (keluarga, 

negara, daerarah dan sebagainya) sendiri. 

Pengadilan Negeri Yogyakarta (dalam m.hukumonline.com/) 

mendefinisikan Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang 

melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan perkara.  Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. (dalam hukumonline.com) 

menyatakan Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan 

sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 

Arti kata kasus menurut kamus besar Bahasa Indonesia (dalam 

http://kbbi.web.id) adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau 

perkara ; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang 

atau suatu hal; soal; perkara.  

Pewarisan berasal dari kata waris, menurut Eman Suparman (dalam 

bukunya Hukum Waris Indonesia) waris berarti orang yang berhak menerima 

pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. Sedangkan Pewarisan 

mempunyai dua makna yaitu  

1. Pewarisan bermakna penerus atau penunjukan para waris ketika pewaris 

masih hidup dan, 

2. Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. 

Dari seluruh definisi di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dalam kasus pewarisan adalah usaha 

yang dilakukan untuk membereskan perkara pertentangan dua belah pihak 
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atau lebih di luar badan atau instansi resmi (Pengadilan) dalam kasus 

pembagian harta waris setelah pewaris meninggal. 

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Waris 

2.2.1 Hukum waris 

Banyak buku yang menjelaskan tentang pengertian hukum waris. 

Pengertian hukum waris dinyatakan di antaranya oleh :Soepomo 

(dimuat dalam buku Hukum Waris Indonesia, hal 3) adalah : 

“ hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses 

meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan 

barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele 

goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada 

turunannya. “ 

 

Pengertian hukum waris menurut R.Santoso Pudjosubroto (dimuat 

dalam buku Hukum Waris Indonesia, hal 4) menyatakan  

“ yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang 

mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban harta benda seseorang pada waktu ia meninggal 

dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup” 

 

Dalam buku II KUH Perdata hukum kewarisan diatur dalam Pasal 

830- Pasal 1130, dari Buku II KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa 

hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena 

wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan 

oleh si mati.  

Sedangkan sesuai dengan Pasal 171(a) kompilasi hukum Islam 

hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
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menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing”. 

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga, yaitu 1. hukum 

waris Hukum Perdata barat yang bersumber dari BW (Burgelijk 

Wetboek) 2. Kompilasi Hukum Islam dan 3 Hukum waris berdasarkan 

kedaerahan atau adat istiadat. Hukum pewarisan berdasarkan BW 

merupakan pengaturan tata cara pembagian harta waris berdasarkan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bersumber 

dari Burgelijk Wetboek (BW ), Hukum waris berdasarkan pada 

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu hukum yang mengatur tata 

cara pembagian harta waris yang berdasarkan kepada Hukum Islam, 

Hukum pewarisan adat merupakan suatu hukum yang mengatur tentang 

tata cara pembagian warisan berdasarkan adat istiadat yang berlaku di 

daerah tertentu. 

2.2.2 Pengetian pewaris 

Pengertian pewaris dalam kompilasihukum IslamPasal 171(b) 

adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meningalkan 

hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. 

Menurut pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. 
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Menurut ketentuan pasal 874 BW, segala harta peninggalan seorang 

yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya 

2.2.3 Pengertian warisan  

Wirjono Prodjodikoro (dalam buku Hukum Waris Indonesia, hlm. 

13) menyatakan “ warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam 

adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia 

dalam keadaan bersih” artinya warisan adalah segala harta benda 

pewaris yang telah dikurangi hutang-hutang dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan untuk biaya pemakaman. 

2.2.4 Ahli waris 

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 171(c) ahli waris adalah 

orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau 

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

Menurut Pasal 172, Ahli waris dipandang beragama Islam apabila 

diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau 

kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum 

dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 

Penghalang mendapat harta waris menurut Pasal 173 adalah 

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat para pewaris, 
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2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 

Pembagian kelompok ahli waris berdasarkan pada Pasal 174 terdiri 

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

a. Menurut hubungan darah: 

1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman dan kakek. 

2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan dari nenek. 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. 

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 

hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. 

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut Pasal 175 adalah: 

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai,  

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, 

perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang,  

c. menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan di antara 

ahli waris yang berhak. 

d. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban 

pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta 

peninggalannya. 
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2.2.5 Orang yang berhak mendapat warisan 

Dalam kompilasi hukum IslamPasal 174 orang-orang yang yang 

berhak menerima warisan dibagi menurut 

1. Hubungan darah  

a) Golongan laki-laki : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman 

dan kakek, 

b) Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan 

dan nenek. 

2. Hubungan perkawinan : duda dan janda 

3. Dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 173 KHI.Dalam KHI, ada 

ketentuan bahwa jika semua ahli waris –sebagaimana yang telah 

disebut diatas- ada, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan 

hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.(pasal 172 poin 2 ). 

2.2.6 Besarnya pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam bab 

III 

Pasal 176 

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, 

bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga 

bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-

laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan 

anak perempuan. 
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Pasal 177 

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan 

anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.[1][*] 

Pasal 178 

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau 

lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia 

mendapat sepertiga bagian. 

2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda 

atau duda bila bersama-sama dengan ayah. 

Pasal 179 

Duda mendapat setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan 

anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 

seperempat bagaian. 

Pasal 180 

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda 

mendapat seperdelapan bagian. 

Pasal 181 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka 

saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing 

mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka 

mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. 
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Pasal 182 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia 

mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka yang 

mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-

sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau 

lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila 

saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki 

kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding 

satu dengan saudara perempuan. 

Pasal 183 

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. 

Pasal 184 

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan 

hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan 

keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. 

Pasal 185 

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut dalam Pasal 173. 

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 

waris yang sederajat dengan yang diganti. 
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Pasal 186 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. 

Pasal 187 

1. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka 

oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat 

ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan 

dengan tugas: 

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda 

bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh 

para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya 

dengan uang; 

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris 

sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. 

2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta 

warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. 

Pasal 188 

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat 

mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan 

pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak 

menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan 

gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian 

warisan. 
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Pasal 189 

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang 

luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya 

sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

bersama para ahli waris yang bersangkutan. 

2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak 

dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan 

ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki 

oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar 

harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya 

masing-masing. 

Pasal 190 

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-

masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga 

dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah 

menjadi hak para ahli warisnya. 

Pasal 191 

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli 

warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas 

putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul 

Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum 
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2.2.7 Wasiat  

Pasal 194 

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal 

sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta 

bendanya kepada orang lain atau lembaga. 

2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) 

pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. 

Pasal 195 

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau 

tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. 

2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari 

harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. 

3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli 

waris. 

4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara 

lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang 

saksi di hadapan Notaris. 

Pasal 196 

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan 

dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan 

menerima harta benda yang diwasiatkan. 
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Pasal 197 

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan 

putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dihukum karena: 

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat kepada pewasiat; 

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam 

hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; 

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah 

pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat 

untuk kepentingan calon penerima wasiat; 

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau 

memalsukan surat wasiat dan pewasiat. 

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima 

wasiat itu: 

a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia 

sebelum meninggalnya pewasiat; 

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 

menerimanya; 

c. mengetahui adanya wasiatnya itu, tetapi tidak pernah menyatakan 

menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum 

meninggalnya pewasiat. 
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3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. 

Pasal 198 

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan 

suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. 

Pasal 199 

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat 

belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan 

tetapi kemudian menarik kembali. 

2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan 

oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang 

saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat 

secara lisan. 

3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan 

cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan 

akte Notaris. 

4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat 

dicabut berdasartkan akte Notaris. 

Pasal 200 

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu 

sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi 

sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan 

menerima harta yang tersisa. 
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Pasal 201 

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan 

ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan 

sampai sepertiga harta warisnya. 

Pasal 202 

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan 

sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat 

menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. 

Pasal 203 

1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya 

di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk 

surat-surat yang ada hubungannya. 

2. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka 

surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada 

pewasiat. 

Pasal 204 

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan 

disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, 

disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara 

pembukaan surat wasiat itu. 

2. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka 

penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor 

Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan 
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Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) 

pasal ini. 

3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh 

Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima 

wasiat guna penyelesaian selanjutnya. 

Pasal 205 

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang 

termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran 

atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, 

dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan 

atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Pasal 206 

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan 

membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika 

pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang 

menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Pasal 207 

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan 

pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi 

tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, 

kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. 
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Pasal 208 

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte 

tersebut. 

Pasal 209 

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 

dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua 

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. 

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

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

angkatnya. 

2.2.8 Hukum waris adat  

Hukum waris berdasarkan sistem kekeluargaan di Indonesia 

menganut sistem keturunan.  Jika dilihat berdasarkan sistem keturunan 

maka sistem kekeluargaannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan pihak nenek moyang laki-laki,Ahli waris dalam sistem 

adat di tanah Patrilineal terdiri dari : 

a. Anak laki-laki : semua anak laki-laki yang sah yang berhak 

mewarisi seluruh harta kekayaan. Jumlah harta pewaris dibagi 

sama diantara semua ahli waris. 

b. Anak angkat : anak angkat mendapat jumlah pembagian waris 

yang sama dengan anak yang sah, kecuali harta pusaka. 
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c. Ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris : jika 

pewaris tidak memilik anak yang sah atau angkat maka harta 

warisan diberikan kepada ayah dan ibu serta saudara-saudara si 

pewaris dan dimiliki secara bersama. 

d. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu, jika pewaris 

tidak memiliki seperti poin a, b, c maka harta waris diberikan 

kepada keluarga terdekat. 

e. Persekutuan adat : jika para ahli waris di atas tidak ada maka 

harta warisan diberikan kepada persekutuan adat. 

2. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang manarik garis 

keturunan pihak nenek moyang perempuan. 

Berdasarkan sistem matrilineal, ahli waris dapat dibagi menjadi : 

a. Waris bertali darah : ahli waris kandung atau ahli waris sedarah 

yang terdiri dari atas waris setampok, waris sejangka, waris 

saheto, masing-masing ahli waris mewaris secara bergiliran. 

b. Waris sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya, 

bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. 

3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis 

keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah dan pihak ibu. 

Ahli waris dalam hukum adat waris parental dibagi menjadi dua 

yaitu :  

a. Sedarah dan tidak sedarah : ahli waris adalah ahli waris sedarah 

dan tidak sedarah, ahli waris sedarah terdiri dari anak kandung, 

Penyelesaian Sengketa Di... Oktavida Afifah Nur Harahap, Fakultas Hukum Ump, 2016



 
 

28 
 

orang tua, saudara dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah yaitu 

anak angkat, jada atau duda. Urutan ahli warisnya adalah pertama, 

anak/anak-anak, kedua adalah orang tua apabila tidak ada anak 

dan ketiga saudara-saudara jika tidak ada orang tua. 

b. Nunggul pinang atau kepunahan : jika tidak punya ahli waris 

maka harta waris diberikan kepada pemerintah untuk 

menyelesaikannya. 

2.3 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa 

2.3.1 Pengertian penyelesaian sengketa 

Pengertian penyelesaian sengketa berdasarkan tinjauan teoritis  

adalah menyudahkan, menyempurnakan, membereskan atau 

menguraikan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal 

dari persepsi yang berbeda tentang suatu kejadian atau hal milik yang 

dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. 

2.3.2 Jenis-jenis penyelesaian sengketadi luar Pengadilan 

Sengketa dimulai ketika ada kebingungan atau ada pihak yang 

merasa dirugikan oleh pihak lain. Untuk menyelesaikan sengketa ada 

beberapa cara yaitu 

a. Negosiasi 

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar  dengan 

berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antara pihak 

yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.  
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b. Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak 

yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai 

penasehat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas sebagai berikut : 

1. Bertindak sebagai fasilitator, sehingga terjadi pertukaran 

informasi, 

2. Merumuskan titik-titik persamaan argumentasi antar pihak yang 

bersengketa, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi 

perbedaan sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama. 

c. Konsiliasi 

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang 

berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan 

pihak ketiga. Dalam menyelesaikan perselisihan konsiliator berhak 

menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapapun. 

Konsiliator tidak berhak memuat keputusan akhir dalam sengketa 

karena yang mengambil keputusan adalah pihak yang bersengketa. 

d. Arbitrase  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, Arbitrase 

merupakan cara menyelesaikan sengketa perdata di luar Pengadilan 

umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak 

yang bersengketa. 
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2.4 Legalisasi oleh Notaris 

Legalisasi adalah pengesahan, sebuah perjanjian dikatakan dapat 

dipertanggung jawabkan di depan hukum jika perjanjian tersebut telah dilegal 

oleh badan hukum yang mengurusi tentang legalitas. Suatu dokumen 

dikatakan legal jika sudah dibuat akta. Akta dibagi menjadi dua yaitu akta 

dibawah tangan dan akta otentik.  

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk 

dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang 

membuatnya. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan 

pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan 

ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.  Apabila suatu akta di 

bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui 

dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan 

tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan 

tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta 

Otentik. 

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang 

berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan 

yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat 

umum pembuat akta itu.  Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, 

hakim, juru sita pada suatu Pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan 

sebagainya.Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang 
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mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan 

suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang 

dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu 

tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. 

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, 

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 

Tabel 2.1 Perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan 

Keterangan Akta otentik Akta dibawah tangan 

Perbedaan pokok akta otentik dan akta dibawah tangan adalah cara 

pembuatan atau terjadinya akta tersebut 

Definisi 

Suatu akta otentik ialah suatu 

akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan undang-undang 

oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk 

itu (seperti Notaris, Hakim, 

Panitera, Juru Sita, Pegawai 

Pencatat Sipil),di tempat akta itu 

dibuat.(vide Pasal 1868 

KUHPerdata, Pasal 165 

Herziene Indonesisch Reglemen 

(“HIR”), dan Pasal 285 

Rechtsreglement 

Buitengewesten (“RBg”). 

akta yang sengaja di buat 

untuk pembuktian oleh para 

pihak tanpa bantuan dari 

seorang pejabat. 

cara pembuatan atau terjadinya 

tidak dilakukan oleh dan atau 

dihadapan pejabat pegawai 

umum, tetapi cukup oleh pihak 

yang berkepentingan saja (vide 

Pasal 1874 KUHPerdata dan 

Pasal 286 RBg) 

Ciri-ciri 

1. Bentuknya sesuai UU 

Bentuk dari akta notaris, akta 

perkawinan, akta kelahiran 

dll sudah ditentukan format 

dan isinya oleh Undang-

Undang. Namun ada juga 

akta-akta yang bersifat 

1. Bentuknya yang bebas 

2. Pembuatannya tidak harus di 

hadapan pejabat umum 

3. Tetap mempunyai kekuatan 

pembuktian selama tdk 

disangkal oleh pembuatnya 
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perjanjian antara kedua belah 

pihak yang isinya 

berdasarkan kesepakatan dari 

kedua belah pihak sesuai 

dengan azas kebebasan 

berkontrak. 

2. Dibuat di hadapan pejabat 

umum yg berwenang 

3. Kekuatan pembuktian yang 

sempurna 

4. Kalau disangkal mengenai 

kebenarannya, maka 

penyangkal harus 

membuktikan mengenai 

ketidak benarannya. 

4. Dalam hal harus dibuktikan, 

maka pembuktian tersebut 

harus dilengkapi juga dengan 

saksi-saksi & bukti lainnya. 

Oleh karena itu, biasanya 

dalam akta di bawah tangan, 

sebaiknya dimasukkan 2 

orang saksi yang sudah 

dewasa untuk memperkuat 

pembuktian. 

Kekuatan 

pembuktian 

Akta otentik merupakan alat 

pembuktian yang sempurna bagi 

kedua belah pihak dan ahli 

warisnya serta sekalian orang 

yang mendapat hak darinya 

tentang apa yang dimuat dalam 

akta tersebut. 

Akta Otentik merupakan bukti 

yang mengikat yang berarti 

kebenaran dari hal-hal yang 

tertulis dalam akta tersebut 

harus diakui oleh hakim, yatiu 

akta tersebut dianggap sebagai 

benar selama kebenarannya itu 

tidak ada pihak lain yang dapat 

membuktikan sebaliknya. 

Menurut Pasal 1857 

KHUPerdata, jika akta 

dibawah tangan tanda 

tangannya diakui oleh orang 

terhadap siapa tulisan itu 

hendak dipakai, maka akta 

tersebut dapat merupakan alat 

pembuktian yang sempurna 

terhadap orang yang 

menandatangani serta para ahli 

warisnya dan orang-orang 

yang mendapatkan hak 

darinya. 

 

2.4.1 Perjanjian 

Untuk mengikat suatu kerja sama antara dua pihak atau lebih 

maka dibuat surat perjanjian yang ditanda-tangani oleh pihak-pihak 

yang bersengketa. Aturan tentang perjanjian diatur dalam Kitab 

Undang-undang Perdata pada : 
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Pasal 1313 

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Pasal 1314 

Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan atas beban. 

Suatu perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang 

satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa 

menerima imbalan. 

Suatu perjanjian memberatkan adalah suatu perjanjian yang 

mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, 

atau tidak melakukan sesuatu. 

Pasal 1315 

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau 

perjanjian selain untuk dirinya sendiri. 

Pasal 1316 

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan 

bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; tetapi hal ini tidak 

mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang 

berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi 

perjanjian itu. 

Pasal 1317 

Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila 

suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian 
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kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang 

telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika 

pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. 

(KUHPerd. 1323, 1338, 1669 dst., 1688, 1778, 1823.) 

Pasal 1318 

Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri 

sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak 

daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari 

sifat perjanjian itu bahwa bukan itu maksudnya. (KUHPerd. 175, 178, 

807-1?, 833, 955, 1575, 1612, 1743, 1784, 1813, 1826.) 

Pasal 1319 

Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang 

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum 

yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Alinea kedua tidak 

berlaku berdasarkan S. 1938-276. 

Syarat-syarat Terjadinya Suatu perjanjian Yang Sah 

Pasal 1320 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal. 

 

Penyelesaian Sengketa Di... Oktavida Afifah Nur Harahap, Fakultas Hukum Ump, 2016



 
 

35 
 

 

Pasal 1321 

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, 

atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. 

Pasal 1322 

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika 

kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok 

perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan 

itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang 

bermaksud untuk mengadakan perjanjian, kecuali jika perjanjian itu 

diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. (KUHPerd. 

1618, 1666, 1851 dst.) 

Pasal 1323 

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu 

perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga 

bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan 

dalam perjanjian yang dibuat itu. (KUHPerd. 893, 1053, 1065, 1325.) 

Pasal 1324 

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi 

kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, 

bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar 

dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus 
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diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang 

bersangkutan. 

Pasal 1325 

Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan 

terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila 

dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas 

maupun ke bawah. (KUHPerd. 290 dst., 1323, 1449.) 

Pasal 1326 

Rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu atau keluarga lain dalam 

garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan 

perjanjian. (KUHPerd. 298.) 

Pasal 1327 

Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut 

lagi, bila setelah paksaan berhenti perjanjian itu dibenarkan, baik secara 

tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu 

yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya 

ke keadaan sebelumnya. (KUHPerd. 1115, 1449 dst., 1454, 1456, 

1892.) 

Pasal 1328 

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, 

bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian 

rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan 

perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya 
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dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. (KUHPerd. 1053, 1065, 1449, 

1865, 1922.) 

Pasal 1329 

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia 

dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (KUHPerd. 1330, 1467, 1640.) 

Pasal 1330 

Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah: 1. anak yang belum 

dewasa; (KUHPerd. 330, 419 dst., 1006, 1446 dst.) 2. orang yang 

ditaruh di bawah pengampuan; (KUHPerd. 433 dst., 446 dst., 452, 1446 

dst.) 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-

undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. (KUHPerd. 399, 

1446 dst., 1451, 1465 dst., 1640; F. 22.) 

Pasal 1331 

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan 

tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan 

perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak 

dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk 

mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan 

atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang 

yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang 

bersuami. (KUHPerd. 109, 113, 116 dst., 151, 1447, 1456, 1701 dst., 

1798, 1892.) 
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Pasal 1332 

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi 

pokok perjanjian. (KUHPerd. 519 dst., 537, 1953; KUHD 599.) 

Pasal 1333 

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang 

sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu 

pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 

(KUHPerd. 968 dst., 1272 dst., 1392, 1461, 1465.) 

Pasal 1334 

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi 

pokok suatu perjanjian. 

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang 

belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal 

mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang akan 

meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; hal ini tidak 

mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178. (KUHPerd. 141, 

1063, 1254, 1667, 1774; Oogstverb. 3; Credverb. 3-5.) 

Pasal 1335 

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab 

yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. 

(KUHPerd. 890 dst.) 
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Pasal 1336 

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak 

terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang 

dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. (KUHPerd. 1878.) 

Pasal 1337 

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, 

atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 

Hapusnya perikatan 

Pasal 1381 

Perikatan hapus: 

karena pembayaran; 

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan; 

karena pembaruan utang;  

karena perjumpaan utang atau kompensasi; 

karena percampuran utang;  

karena pembebasan utang; 

karena musnahnya barang yang terutang; 

karena kebatalan atau pembatalan;  

karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I 

buku ini; dan  

karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. 
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2.4.2 Notaris  

Perihal kenotarisan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara 

menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang 

meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. 

3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat 

sebagai Notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, 

atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai 

notaris. 

4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai 

Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan 

dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu 

daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, 

sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-

Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. 

5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang 

berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. 
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6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan 

dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Notaris. 

7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini. 

8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris. 

9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan 

pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai 

salinan yang sama bunyinya". 

10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa 

bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum 

frasa "diberikan sebagai kutipan ". 

11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang 

dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan 

eksekutorial. 

12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang 

dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan notaris. 

13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip 

negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. 

14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi bidang kenotariatan. 
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KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 

Kewenangan 

Pasal 15 

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yangdiharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 

akta,memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang. 

2. Notaris berwenang pula: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. membuat akta risalah lelang. 
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3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris 

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

Kewajiban 

Pasal 16 

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: 

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkaitdalam perbuatan hukum; 

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris; 

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta; 

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

ini, kecuali ada alasanuntuk menolaknya; 

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yan dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku; 
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g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga; 

h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan; 

i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar 

nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen 

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 

(lima) haf pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; 

j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan; 

k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia 

dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat 

kedudukan yang bersangkutan; 

l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris; 

m. menerima magang calon Notaris. 

2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. 

3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta: 

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 

b. penawaran pembayaran tunai; 

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; 
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d. akta kuasa; 

e. keterangan kepemilikan; atau 

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I 

(satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan 

ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata"berlaku sebagai satu dan satu 

berlaku untuk semua". 

5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya 

dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. 

6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib 

dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena 

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, danmemahami isinya, dengan 

ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap 

halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat 

(7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk 

pembuatan akta wasiat. 
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Larangan 

Pasal 17 

Notaris dilarang: 

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut 

tanpa alasan yang sah; 

c. merangkap sebagai pegawai negeri; 

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 

e. merangkap jabatan sebagai advokat; 

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah 

jabatan Notaris; 

h. menjadi Notaris Pengganti; atau 

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, 

atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan 

Notaris. 

Perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notaris. undang-undang pembaharuan tentang notaris uu nomor 2 tahun 

2014 yang berbunyi : 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
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1. 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. 

2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat 

sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal 

dunia. 

3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai 

Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk 

sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 

4. Dihapus. 

5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk 

perkumpulan berbadan hukum. 

6. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah 

suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat 

oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini. 

8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para 

penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol 

Notaris. 
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9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian 

bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama 

bunyinya". 

10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian 

dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan 

sebagai KUTIPAN". 

11. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan 

kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 

12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan 

pada suatu Kabupaten/Kota. 

13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara 

yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum.” 

Pasal 15 

1. 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 
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dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang 

pula: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus;  

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;  

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;  

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. membuat Akta risalah lelang. 

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris 

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 16 

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: 

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 
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b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris; 

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta 

Akta; 

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta; 

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; 

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku; 

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga; 

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan Akta setiap bulan; 

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar 

nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
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hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya; 

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan; 

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 

dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu 

juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan 

n. menerima magang calon Notaris. 

2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali. 

3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 

b. Akta penawaran pembayaran tunai 

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat 

berharga; 

d. Akta kuasa; 

e. Akta keterangan kepemilikan; dan 

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 

1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, 

dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI 

SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA". 

5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa 

hanya dapat dibuat dalam1 (satu) rangkap. 

6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

7. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib 

dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena 

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, 

dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta 

pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap 

pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat 

dan jelas, serta penutup Akta. 

9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat 

(7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 

10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk 

pembuatan Akta wasiat. 

11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a. sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: 
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b. peringatan tertulis; 

c. pemberhentian sementara; 

d. pemberhentian dengan hormat; atau 

e. pemberhentian dengan tidak hormat. 

12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran 

terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak 

yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan 

bunga kepada Notaris. 

13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.  

Pasal 16A 

1. Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. 

2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga 

wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. 

Pasal 17 

1. Notaris dilarang: 

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang sah; 

c. merangkap sebagai pegawai negeri; 

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 
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e. merangkap jabatan sebagai advokat; 

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat 

Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; 

h. menjadi Notaris Pengganti; atau 

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan Notaris. 

2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikenai sanksi berupa: 

a. peringatan tertulis 

b. pemberhentian sementara; 

c. pemberhentian dengan hormat; atau 

d. pemberhentian dengan tidak hormat. 
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