
fĵ s?A:r::;T ssba :ai sai^mia uittuk
:-3;i3,wHIZAK V/Ar.X3AIJ

SK3IPSI

DIAJXJZAE UliEUX M^LSIIGSAPI TUC-AG DA IT 
I-EI-IEI'jUTiI SYAHAT-SYA3A0? UOTUK 
IGI7CAPAI GELAR SA3JAITA KUICUII

0 1 e h1

H A II II I Z A

i
UmV23Sr:?A6 AIJOX.GGA FAIZUL^Aa HU13JH 

S U R A 3 A Y A  
1 9  8 1

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN MAHNIZA



RAITCICA 3ICRIP3I

N a m a : Hahnisa
Noraor pokok : 027710332
A 1 a m a t : Jl. Dharnav/angsa Da-

lam Selatan 11, 
SURABAYA.

TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEHBSRIKAN WARISAH

P E N G A H T A R

P S E D A H U L U A H

B A B  I : ARTI DAN FUNG3I TCSTAMSITT SE3AGAI SARAITA UIT-
TUK ffc:33RIXAi: V/AHISAI'I

B A B  II : I'lACAM-I-IACAM TESTAMENT

B A B  III : KERBAITDINGAN AKTARA HI3AH WASIAT DEi'IGAII TES-
TALZENT

B A B  IV : TESTAMENT DALAM PERKEMBAN GAN HUKUM DI INDO
NESIA

B A B  V : P E N U T U P 

D A F T A R B A C A A N

SURABAYA 25_ JUNI 1980
;ei: eembiising

^RTHALESarmiAr, S. II.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN MAHNIZA



T130TAMKM-'L1 J.&BAGAI UARALA UlTl'UK 
M2M 3KRIKAIT V/ARISAII

HKRIPSI

DIAJUKAII UN5PUK HELEHGICAPI TiiGAS DAW 
MEM̂ NUIII SYARAT-ttYARAT UNTUK 
HEMCAPAI GELAR 8ARJANA HUKUM

o 1 e h

M A H N I Z A 
:No.K)KOK 0^7710^2

tfEMBIHBING KEDUA

E.$0J5TQJ0PftAWIROIlA’iIDJOJO, 8.H

UHIVMSliAS AIRLANGGA FAIOJItfAS HUKUII 
S U R A B A Y A  

1 9  8 1

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN MAHNIZA



PSI.GAI.TAR

Denson men^ucap syukur kepada Tuhan Yang Hah3 Pe- 
n~asih dan Penyayang, maka sanpailah saya pada saat yang 
sangat ncnentukan dalarn studi saya, yaitu saat terakhir 
den^an kewajiban menbuat skripsi.

Skripsi saya ini pastilah mennandung kelenahan-ke- 
lenahan namun dengan birabin^an Bapak dan Ibu pembimbing 
pasti okan menenukan kesempurnaannya.

Terinakasih kepada Bapak-Bax>ak serta Ibu dosen 
yons tclah nemberikan pengetahuan hukum dibidang rerdata 
dan Adot, naupun kepada Bapak, Ibu Dosen pengasuh mats 
kuliah yang lain sehingga soya saat ini nampu nenyusun 
skripsi ini guna menyelesaikan studi saya pada Fakultas 
Hukua Universitas Airlangga.

Terimakasih pula pada para pê at/ai Fakulta3 Hukum 
Universitas Airlangga yang telah bertugas sehinggo studi 
saya berkat pekerjaan adainistrasi Bapak dan Ibu pegav/ai 
tersebut saya mendapat kelancaran sebaik-baiknya.

Akhirnya saya ucapkan terioakasih kepada Orang tua 
saya yang telah menbesarkan dan membiayai beserta doa me- 
reka sehingga studi seya mendekati saat penyelesaian.

Kiranya Tuhan menberkati kita semua.

SURABAYA, 17 Pebruari 1981 
Penyusun Skripsi
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P2I.DAHULUA:;

Di dalan kehidut>an manusia orang sering berbaha~ia 
deng3n harta benda miliknya tetapi ,iuga tidak jarang har- 
ta benda itu merupakan surnber perselisihan dan permusuli- 
an antara sesana maiYusia yang masih bertalian darah.

Pada peworisaii, harta warisan sering sangat di- 
tunggu-tunggu dan be^hasil membahagiakan sipenerinanya. 
Tetapi sering pula terjadi percekcokan antara sesama ah- 
liwaris disebabkan adanya hal-hal yang dirasakan tidak 
adil, raelanggar hukum dan sebagainya.

Sesungguhnya orang yang meninggal dunia pasti ti
dak nenginginkan adanya pertengkaran antara ahliwarisnya 
terhadap harta benda yang ditinggalkannya. Tetapi apabi- 
la peworis sudah meninggal dunia, segalanya seperti ter- 
serah kepada yang hidup dan aturan hukumnya. Si pev/aris 
sudah tidak tahu apa-r-apa lagi. "Le mort saisit le vif" 
(yang mati digantikan oleh yang hidup) artinya bilanana 
seseorang meninggal dunia, maka miliknya dengan sendiri- 
nya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ung- 
kapan itu sering disebut pula sebagai "azas saisine” 
yang dalam ungkapan tersebut berubah menjadi kata "Sai- 
sit".

Hukum waris 3.W. pada dasamya mcngotur bagaimana 
nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. 
oiapa 3 3^a yang berhak menilikinya. Hal itulah yang ne- 
rir̂ akan sasaran utama pada hukum waris B.’.J.

Dalam T>ermas3lahan warisan ini, le ;bâ a testament

1
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atau v/arisan berdasarkan surat wasiat yang lebih ditonjol- 
kan, karena ada bebej?opa alasan yan.n; dapat diajukan.

1* Bahv/a pewaris terbukti menpunyai hak kebebasan 
untuk neneptukan sendiri kein^inannya terbadap 
nasib harta bendanya dalam pev/arison.

2. Bahv/a ternyata orang-oran^ buksn keln^rca seda-
r3h (orang lain) dapat pula nenjadi ahli waris.

i
3* Bahv/a dengan lembaga testanent tersebut diharap- 

kan keadilan dan kemun^kinan perselisihan da~at 

dihindarkari.

Bahwa apo yang tersebut di atas nemans khas pewa- 
risan menurut asas-azas pewarisan B/W. sedan^kan pada pe
warisan rnexiurut hukum adat tentulah berbeda atau jauh ber- 

beda.
Misal raengenai alasan pertama :

Menurut hukum adat pewaris tidak bebas sekehendak 
hati menentukan sendiri kein^inannya terhadap nasib harta 
bendanya. Walaupun pada hukum adat dikenal pula "Lenbaca 
hibah" raaupun "Lenbaga hibah v/asiat" nanun tetau ada ke- 
terikatan yang bersifet prinsipiil pada pewaris* Serins 
pula "lemba£a hibah wesiat" itu disamakan dengan testa
ment pada pev/arisan B.W. Nanun nanti akan terbukti, bah- 
v/a kedus na\ itu masih tetap da?at dibedakan secera prin- 
sip. Pada hukum adat pada dasarnya dilaran^ pewaris neni- 
buat hibah v/asiat (pesan) baik lesan ataupun tertulis 
(akta notariil) dengan neciberikan ba^ian-ba~ian tertentu

2
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dsri harts warisan atau barang-barang tertentu kepada 
orang lain yanp; tidal: ada ikatan hubungan keluarga. Misal- 
nya akan ncmberikan 'hibah wasiat kepada seorang lcav/an se~ 
pekerjaan di lcontor.
<Telss hal ini dilarang nenurut hukum adat. Perbuatan de-
nikian adalah batal karena hukum. Sebaliknya nenurut hu-
kum waris B.W. hal denikian adalah selalu nungkin asalkan
syarat-syarat lain tidak dilanggar, misalnya mengenai "le-
gitieme portie" juga pada hulcum adat dalan perkara seper-
ti tersebut di atas tidak dapat pula ditembusi dengan ja-

i
lan "Lenbaga hibah". Sebab lenbaga hibah adalah lembaga
yang berhubungan den^an nasalah warisan /juga. Yaitu wa-
risan-v/arisan yang diberikan secara nyata (konkrit) sewak-
tu pewaris masih hidup̂ * Sedangkan pada "hibah wasiat",
"ucapan" atau "Pesan" sipewaris dilakukan sewaktu pewaris
masih hidup tetapi pelaksanaannye pada waktu sipewaris

2telah meninggal dunia
Oleh karenanya lembaga hibah dalam hukun adat ki- 

ranya sangat berbeda dengan "lembaga schenking" pada hu
kum waris B.Y/. yang depat semata-nata berwujud sebagai 
hadiah belaka. Lenbage hibah p3da hukum adat jelas bukan 
pemberian hadiah seperti pada "Schenking" nenurut hukun 
waris 3.W,

^Socripto, 3ebflrapa 3ab tentanr; Hu-oim Adat Waris 
Jav/a dan Madura, wlii; J ,rT973, h. ,

2Ibid, h. 97-9^
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4

Pads hulaiu v/atis adat dikenal puls pesberi3ii "ha- 
diah" pada seseorang, tebapi ini jolas tidak termasuk 
"lenbaga hibah" ataupun "lembaga hibah V/asiat" Sebab ke- 
dua lettbaga terakhir ini adalah lerabaga rcev/arisan sedong 
"lembaga penberian h^diah" tidak ada hubun^annya dengan 
lenbaga pev/arisan^ 1

Seringkali pula "lembaga testament" pada hukum wa
ris 3. W • disamakan belaka dengan "lembaga hibah v/asiat" 
pada hukum adat sering ditulis hibah wasiat sana dengan 
testament. Hal itu disebabkan karena pada akhir-akhir ini
hibah v/asiat dilakukan melalui akta notariil di sanping

b

isinya adalah kehendalc atau pesan-pesan pev/aris nengenai 
nasib harta bendanya. Hal itu meninbulkan persangkaan bah
v/a keduanya adalah saba. Pada hal prinsipiil berbeda se- 
perti yang telah diurpi terlebih dulu pada bagian pendahu- 
luan ini.

i

Hakim pada bukunya Hukum Adat (perorangan, perka- 
winan dan nev/arisan) halaaan 70 nenjelaskan tentang isti- 
lah hibah v/asiat nasib dengan meraberi tanbahan dibelakang- 
nya dengan istilah (testament) Seakan-akan hibah v/asiat 
testament. Selanjutnya 3.A. Hgkim menjelaskan soal hibah 
wasiat tersebut seba^ai berikut : "Wasiat secara tertulis 
juga dikenal dan diperkenankan dalam hukum adat. 3ekarang 
bahkan sudah nulai orang mempergunakan irotaris untuk men- 
buat surat Wasiat. Tentang bentuk akta liotaris itu dapot 
saja di lerbuat sesuai dengan bontuknya yang diharuskan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN MAHNIZA



oleh perundsng-undancan* Alcan tetapi isiny3 (saya garis 
bov/oh), ,,materi"ny3 tidak boleh bertentang3n den^an hukun 
adat...” Dalam hal ini "materinya" tersebut dilarang ne~- 
berikan hibah Vtesiot kepad3 orang l3in yang tidak ada hu- 
bungan darah at3u kekelusrgaan.

Denman demikian jelaslsh tidak boleh disanakan 
lembaga testament dalam penulisan ini dengan lenbaga hi
bah V/ssiat menurut adat.

Selanjutnya dalam Skripsi ini aksn diursi peranan 
testanent dalam hukum waris testaraenter sebagai sarana 
untuk mer.berikan warisan, sehingga akan terganbar bahwa 
leiubaga testament ini adalah lembaga yang penting dsn ne- 
lengkapi kekurangan, yang terdapat pada lenbaga pev/arisan 
yang lain yaitu lenbaga pev/arisan berdasarkan Undang-un- 
dang (hukum waris ab intestato).
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B A B  I
aki da:: ?u::gsi TzsvAi-yjw ssbagai sa2a::a ui:?ux is: 3221.x

WARISAN

3ahwa orang yang sudah lanjut umurnya atau nenya- 
dari bahwa hidupnya tidaklah panjans lagi naka sering pu
la nenyadari bahwa harta benda yang dikunpulkan itu akhir- 
nya tidaklah untuk dirinya sendiri melainkan bagi anak 
keturunannya dan semua orang yang dekat kepadanya yang 
menpunyai arti penting dan sangat pribadi terhadapnya. 
Seorang pewaris nenyadari, bahwa seandainya ia tidak ne- 
nentukan nasib harta kekayaannya sesuai dengan kehendak 
h3tinya pewaris akan pula terjadi sebagaimana mestinya. 
Tetapi sering pula ia nienginginkan kepastian hal-hal se
bagai berikut ;

lu dengan menyatakan apa yang diinerinkan maka pa
da pembagian wari-san tidaklah akan terjadi per- 
tengkaran antara Ahli warisnya*

2. dengan pernyataan itu ahliwaris atau keluarga- 
nya mendapet sesuatu warisan sesuai dengan ke
hendak pewfcris*

dengan pernyataan itu seseorang yang tak nen- 
punyai hubungan darah atau pertalian keluarga, 
nisal kawan akrab pewaris nendapat sesuatu wa- 
risan sesuai den an kehendaknya.

Kehendak atau harapan seperti teroebut di atas

6
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d^pat dilaksanokan rtelslui seru'jtu testament yang diouat; 
s pev/oris masih hidup. tTul:un ynnn; rr.en̂ aturnya dije-
but hukum v/aris testamenter seba^ai *nelen~kap daripada hu~ 
:um *./aris ab-intestato yaitu hukum waris tanpa testament* 
atau hukum v/aris menurut und^ng-undang. Dalam pasal 374 
3/./. disebutkan :

"oe^ala harta peninggalan seorang yang meninggal 
dunia, adalah kepunyaan sekalian ahliv/arisnya me
nurut undan^-undang, sekedar terhadap itu dengan 
testament tidak telah diambilnya se^uatu ketetap- 
an yang sah'V

Sekarang yang nenjadi pertanyaan ialah apakah tes
tament itu? Dalam pasol 875 B.W* antara lain dinyatakan 
sebagai berikut :

"Surat v/asiat atau testamen adalah suatu akta yang 
berisi peringetan seseoranj ter.tang apa yang akan 
terjadi seteleh ia meninggal, dan yang olehrya da- 
pat ditarik kembali* Dengan demikian suatu testa
ment adalah suatu akta, suatu keterangan yang di- 
buat sebejai pembuktian dengan campur tangannya 
seorar.g pe,jab$t resmi untuk itu1 Dalam hal ini 
seorang tlotaris. Pen^ertian istilah "dapat dita- 
rik kembali" karena testament itu adalah suatu

‘Ali Afcndi, Uukum V/nris ^enurub .Citab Undaiy— un- 
dar." Hukum Pe^dsta ("Ur^erli.'k / etjo e k ~ l a y  asan 3atian Pe- 
neroit iajah ..ada Yogyak art a ,~T9 6T, h. 12
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pernyataan gefihak maka testament itu dapat di-
2tarik kenibali .

Adapun persyaratan bagi seorang penbuot testament 
itu diatur dalam pasal 895> 897i 888, 890, dan 893 B.V/. 
Pada pasal 895 B.W., disebutkan :

"Untuk dapat nenbuat atau raencabut suatu surat wa
siat seorang harus mempunyai budi akalnya".
Ini berarti orang yang S3kit ingatan, atau orang 
yang sakit berat sehingga tidak dapat berfikir se- 
cara teratur dan sehat, temasuk orang yang tidak 
dapat nenbuat testament, ^asal 897 B.V/. menyata - 
kan :

"Para belum dewssa yang mencapai unur genap dela- 
pan belas tahun tak boleh membuat surat Wasiat"•

Ini berarti bahwa "kedewasaan khusus" bagi nereka 
yang ingin membuat testament adalah ukuran unur genap 18 
tahun bukan kedewasaan genap unur 21 tahun 3tau sebelum- 
nya telah kawin.

Selanjutnya pada syarat-syarat yang tertera pada 
pasal 888 B.V/. berbunyi sebagai berikut :

"Dalam segale surat wasiat, tiap-tiap syarat yang 
tak dapat dinengerti atau tak mungkin dilaksana- 
kan atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, 
harus dianggep sebagai tak tertulis".

'’ibid.
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Di sini terkfmdung sengertian bohwa kata-kata arau 
kalimat yang nen.^andung syarat yang tidak dapat dir.enger- 
ti atau melanggar kesusilaan harus dianggap sebagai tidak 
tertulis. Ini berarti bahwa dalan testanent tersebut ha
rus disnggap tidak ada tertulis syarat-syarat ataupun hal 
nelsnggsr kesusilaan. Sehingga testament tersebut tinsel 
berisi apa-apa setelah dikurangi hal-hal yang dinyatakan 
tidak tertulis atau tidak ada tersebut.

Pada desarnya pasal 890 B.V/. berbunyi sebsgai be-
rikut :

Jika dalan testament disebut sebab yang palsu dan 
isi testanent itu menuntjukkan bahwa pewaris tidak 
akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepal- 
suannya naka testanent tidaklah syah.

Hal tersebut di atas dihubungkan dengan p3sal 893 
B.V/. yang berbunyi :

"Segala surat Wasiat yang dibuat sebagai akibat 
paksaan, tipu atau nuslihat adalah bstal".

Syarat-syarat tentang testanent sesungguhnya tidak 
hanya apa yang tersebut di atas itu saja, tetapi nasih 
ada yang lain. Sedangian syarat-syarat yang tersebut di 
atas itu adalah syarat-syarat yang penting. Syarat lain 
yang cukup penting da^at pula disebutkan larangan membuat 
suatu ketentuan sehingga legitieneportie (bagian nutlak 
para ahliwaris) menj3di kurang dari seaestinya^.

^Ali Aiandi, ibid, h. 13
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Sedangkan fungsi testanent adalah berpan^kal pada 
pikiran bahv/a harta kekayaan seorang itu pada hakekatnya 
adalah hasil dari jerih payah selaiaa hidup, dan dapat di- 
terima sebagai suatu hal yang wajar, jika ia dapat nenbe-

7rikan sebagian pemnggalannya kepada oran^ yang ia sukai .
Di samping itu sda pula terkandung naksud, bahv;a 

orang yang disukai tersebut nantinya tidak ak3n tidak men- 
dapat bahagian sesuai dengan kehendaknya.

10

7Ibid, h. 14
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11
B A B  II 

r’*AGA::-riACAM t^stai^ t

Testament dapat dibagi atas 2 banian yaitu :

1. Testament menurut isinya

2, Testament menurut bentuknya

1. Testament menurut isinya :
Jika dilihat dari isinya moka terdapat 2 raacan testa
ment yaitu :

a* Testament y3ng berisikan pengangkatan waris (testa
ment yang berisi erfstelling)

b. Testament yang berisi pemberian atau legaat.

ad a : Testament yang berisikan pengangkatan Waris
ini diatur dalam pasal 954 3.W. yang pada da- 
sarnya mengatakan, bahv/a pewaris akan membe- 
rikan kepada seorang atau lebih seluruh atau 
sebagian, raisalnya 1/2 atau 1/3 dari harta 
kekayaannya kalau ia mening.;al dunia. 
Orang-orang yang mendapat harta kekayaan me- 
nurut pasal itu adalah v/aris di bav;ah titel 
umum8

Di sini harta kekayaan yang akan diterima oleh v/a
ris yang ditunjuk tersebut tidak dibetapkan barang ter-

8Ibid
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tentu tetapi, ditetapkan suotu bagian tertentu dari harta 
warisan. Misalnya waris menerima 1/2 atau 1/3 atau 1/4 da
ri seluruh harta warisan. Apa wujud barangnya tidak dije- 
laskan secara khusus. Oleh karenanya disebut sebagai "Wa
ris di bav;ah titel unum".

3d» b : Sedangkan testanent yang berisi penberian atau 
legaat diatur dalam pasal 957 B*W. Hibah wasiat 
adalah sesuatu penetapan yang khusus di dalam su- 
atu testament, dengan mana yang mewasiatkan mem-

qberikan kepada seorang atau lebih

a* beberapa barang tertentu

b. barang-barang dari satu jenis tertentu

c. hak pakai hasil tertentu, dari seluruh atau 
sebagisn dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat h3'rta kekayaan menurut 
pasal ini disebut waris di bawah titel khusus1^ 
Disebut khusus karena harta benda yang disebut 
dalam testament merupakan harta benda yang terten
tu wujud atau jenis atau macamnya. Misalnya mem
buat testament untuk seseorang mengenai barang 
tertentu misalnya rumah di jalan Jakarta No. 1 
Surabaya.

9Ibid

10Ibid
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Atau cebuah ,mobil Piat tohun 1975 nomor Polisi 
L 1875 dan seba^ainya. Testament yan^ berisi 
ketentuan soperti tersebut di atas dinanakan pula 
legaat.

Testament dilihat dari bcntuknya
Hal ini telah diatur dalam pasal 951 3.7/. diraana 

terdapat 3 macam testament menurut bentuknya.
Pasal 951 B.V/. berbunyi :

''Suatu v/asiat hanya boleh dinyatakan baik dengan 
akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan 
akta umum, baik akta rahasia atau tertutup".

IIoka jika diperinci ada 5 mocam bentuk testament ya
itu :

a. Akta yan3 ditulis 3endiri atau akta olojrafis
b. Akta umum

c. Akta rahasia atau tertutup.

Testament ologratis (testament yang ditulis sendi
ri).

ad. a : Testament olografis ini terdapat pada pasal 
932 yang menetapkon hal-hal sebagai berikut :

1. Horus seluruhnya ditulis dan ditanda ta- 
n.jani oloh pewaris.

2. Horus disimpan kepada seorang Notaris. ?en-
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tong hal ini horus dibuat suotu akto yon~ 
disebut a let a penyinpanon (acre von depot).

Adopun ekta penyimpanan tersebut horus ditan- 
da tangani oleh :

a. ypns menbuat testanent itu sendiri;

b. nbtaris yang menyinpan wasiat itu;

c. 2 orang sslcsi yang nzen^hadiri peristi- 
we itu"^

3. Jika Wasiat itu terdapot dolan sanpul tertu- 
tup, maka akta penyimpanan tersebut horus di- 
buot di atas kertas tersendiri serta horus 
ada catatan di atas sampul yang berisi tes
tament tersebut suatu peringatan bahwa di da
lam sampul tersebut terdapat testament yong 
dibuatnya. Kemudian ada tanda tangan dari 
pembuat testanent. oegala itu harus dibuat
nya dihadapan ITotaris.
Mengenai kekuatan penbuktian daripada suatu 
testament olografis ini sama dengan testa
ment urnum yang seluruhnya dibuat oleh Nota- 

ris (pasal 933 B.'./.)•

Kapan diangcop nulai adanya testament olo- 
grofis ini? Dalan hal ini dipakai sebagai

14

i:LI b id ,  h . 15-
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pegansen adalah tanggal nana diadakan penyia- 
panan pada Notaris. Jadi bukan tan^al dikala 
testament itu dibuat oleh pewaris. Sebag3ina- 
na telah disebutkan di atas setiap testament 
adalah suatu kehendalc sepihak, olch karenanya 
testament olografispun d3pat ditarik kembali 
oleh pei/oris, Namun untuk itu sebagai tang- 
gung jswab Notaris, tentang penarikan keiaba- 
li testament olografis tersebut dibuatkan pu
la aktanya oleh notaris yang bersangkutan.

ad, b : Testament umum :
Testament umum diatur dolan pasal 933 dan 939 
B.W.
Syarat-syaratnya ialah :

1. harus dibuat di muka notaris dan dihadi- 
ri oleh 2 saksi;

2. pewaris menerangkan kepada notaris apa 
yang ia kehendaki;

3. Notaris dengan kata-kata yang jelas ha
rus menulis di dalam pokoknya ketentuan 
itu.

Hengenai magalah bahwa pev/aris menerangkan ke
pada ITotaris apa yang ia kehendaki ada 2 pen- 
dapat. Yaitu penda;at yang menyatakan harus 
lesan sebab apa yang dikehendaki itu perlu di-
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dengar pula oleh. para saksi, oleh karena itu dise-
1 ip but puls sebagai testanent lesan Sebaliknya penda-

pat yang kedua nenyatalzan dapat pul3 dengan tertu
lis.
-Artinya pewaris nenulis dulu apa-apa yang dihendaki
pewaris kemudien dibaca dan dibustkan aktanya oleh
Notaris. Pendapat kedua ini dianut oleh V/ir̂ ono ?ro-

13djodii'oro ^

Sebagai catatan terhadap testanent unum ini ialah 
bahwa orang-orang Timur Asing bukon Tionghoa terhe- 
dap nana hukun .Waris bsrat ini (hukun waris dengan 
testament) tidak berlaku, menurut 3. 1924 LTo, 556 
pasal 4, dinungkinkan membuat testanent tetapi ha- 
nya dengan testanent umum saja.

ad. c : Testament rahasia atau testonent tertutuu

Hal ini diatur dalom pasal 940 dan 941 3.V.
Garanya nenbuot testament semacom ini adalah sebagai be- 
rikut :

1. Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang 
lain untuk die, dan pevaris harus menanda ta- 
nganinya sendiri.

H. Kertas yang menbuat tulisan atau sanpul yang 
berisi tulisan itu harus tertutup dan disegel.

18

12Ibid, h. 16
15Ioid, h. 17
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3. Kertos (sarapul) harus diberikan kepada notaris 
dengan dihadiri oleh 4 orang saksi dan pev/oris 
harus menerangkan, bahv/a kertas itu berisi tes- 
tanentnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis 
orang loin, atas namanya) dan ia beri tands ta- 
ngan.

4. Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam 
e let a yang dinamakan akta superscriptie (Akta pe- 
ngalamatan) Akta itu harus ditulis di atas ker
tas atau sanpul yang berisi alamat itu dan akta
harus diberi tanda tsngan oleh pewaris, notaris

14don 4 orang saksi tadi

Pada p3sal 942 B.W. disebutkan apabila pembuat tes
tament rahasia itu meninggal maka notaris wajib menyampai- 
kan testament tersebut kepada 3alai Harta Peninggalan.
Balai itu yang menbuka testament, Dari penerinaon dan pen- 
bukaan testament tersebut, dan ba."aimana keadaan testament 
itu pada waktu penerimacn harus dibuat proses verbal (Be- 
rita Ac3raj, Kenudian testament dikenbalikan kepada Ifote- 
ris lagi.

Terhadap semua mecara dan jenis testament tersebut 
di atas pasal 950 B.W. raengatakan, bahwa testament tidak 
boleh dibuat oleh dua orang bersaoa-sama untuk saling me- 
n^imtungkan atau untuk kepentin^an seorang ketiga*
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io
Di sanping testanent olo ̂ rofis, u -.ua dan rohosio

ada yang disebut Codicil, l̂ alau ketiga testanent yang ter-
dahulu itu diperlukan bantuan Jotaris maka pada Codicil
hal itu tidak diperlukan. Pada codicil hanya nengenai ben-

1Sda-bcnda tertentu jrong tidal: begitu penting ^

Dalan testament nenurut pasal 379 3*'/. dilarar.g 
orang membuat testanent tersebut yang berisi pengangkatan 
waris atau pemberian hibah dengan lonpat tangan (fidei co- 
nunis). Yang dinakaud dengan lonpat tangan (fidei conunis) 
ialah agar seorang pewaris jangan mea.an^kat seorang wa
ris yang kcnudian nenerima barang warisan untuk kenudian 
diserahkan kepada fihak ketiga.
Larangan tersebut dinaksud agar jangan sanpai orang ter- 
lalu lana nenahan barang warisan sehingga fihak ketiga 
yang berhak akan diinginkan.

Hengenai saksi pada penbuatan testament ini diatur 
dalam pasal 944 S.W. Saksi harus nenenuhi ketentuan seba
gai berikut :

a. Umur harus; 21 tahun atau sudah kawin. 

b* Penduduk Indonesia-

c. Hengerti bahasa yang dipakai dalan testanent, 

Orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah :

a. Senua ahli v;aris dan legataris.

IS'oudirnan ^artohadiprojo, :Tu’:un ^ordTta, Peni- 
bangunan, Jakarta, 1967 j h. 9̂ .
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b. Senua keluarga sedarah.
dan keluarga, berdasarlcan perkav/inan (oencnda) 
sanpai derajat ke 6,

c. Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarg3 tersebut 
pada ad. b sampai derajad ke 6.

d. Pecbantu-pembantu IJotaris pada waktu menbuat 
testament*

Di dalan membuat testament pada dasarnya harus di
buat dengan bantuan ijotaris. Tetapi ada testament yang 
dapat dibuat dengan akta di bawah tan^an asal isinya me- 
ngenai :

a. pengan^katan pelaksana testament (executeur tes- 
tamentair) '

b* penyelenggaraan pengukuran

c* nenghibahkan pakaian, perhiasan tertentu dani
nebel yang tertentu (ini yang disebut codicil)•

19
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B A B  III
PSRBANDIHGAN ANTARA HIBAH WASIAT DENGAN TESTAMENT

Dengan istilah hibah V/asiat dalam bob ini yang di- 
maksud ialah hibah wasiat nenurut hukun adat,
Istilah perbandingan ialah dengan naksud mencari persama- 
an-persamaan dan perbedaan-perbedaan untuk dianbil nanfa- 
atnya. Apakah antara hibah v/asiat dengan testament terda- 
pat perbedaan-perbedaan. Jawabnya ialah memang ada.

Sebelum mencari perbedaan sebaiknya ditunjukkan 
terlebih dahulu persamaan antara keduanya. Persamaannya 
ialah bahwa kedua-duanya berisi pesan atau permintaan da
ri pewaris kepada ahliwaris yang ditunjuk dalam pesannya 
itu. Di sanping itu, kedua-duanya dapat ditarik kenbali.

Sebaliknya perbedaannya dapat dibagi kedalara per
bedaan :

1. Mengenai siapa ahliwaris yang dapat ditunjuk.

2, Formalitas penunjukkan ahliwaris.

$. J^embatasan kebebasan pemberian nelalui v/asiat.

Mengenai ahliwaris yang dapat ditunjuk dapat dijelaskan 
sebagai berikut : »

a. Hukun Adat
Yang dapat ditunjuk hanyalah keluarga sedarah 
atau yang raenpunyai hubun”3n keluarga dengan 
pev/aris. Misalnya kepada anak, isteri atau anak 
angkat atau anak tiri. Itupun tidak boleh me- 
loncot artinya jika ahliwaris yang berhak atas

20
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hibah waaiat itu generasi anak, tidaklah boleh 
ditujukan pada cucu. xCecuali bilo terdapat peng- 
gantian v/aris. Kepada orang lain yang bukan ke- 
luarga sedarah atau tidak mempunyai hubungan ke- 
luarga dengan si pevoris tidal: dapr.t diberikan 
hibah v/asiat.

b. Hukum perdota 3.W,
Testament dapat ditujukan kepada baik keluarga 
sedarah atau yang mempunyai hubungan keluarga 
maupun kepada orang lain yang tidak ada hubung- 
an keluarga sama sekali dengan pewaris. Kepada 
keluarg3 sedarah atau mereka yang mempunyai hu- 
bungan keluarga dengan pewaris tidak ada batas- 
an sampai qenerasi keberapa dapat diberikan tes
tament, Kengenai forualitas penujukan ahliwaris 
dapat dibedokan :

a. Hukum Adet
Tidak perlu bantuan notaris, v/alaupun akhir- 
akhir ini sering orang menggunakan jasa-jasa 
notaris, untuk hibah wasiat,

b. Ku":um perdata 3.W.
Pada dasarnya perlu bantuan notaris kecuali 
dalam hal pewarisan dengan codicil misalnya, 
penunjukan executeur testanentair,

Sedangkan pambages kebebssan dalam pembuatan v/a
siat dapat dibedakan denikian :

21
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Hukun a dot :
Pcda dasarnya selain penbatasan seperti pada pe- 
nunjuksn ahliwaris tersebut di atas, tidak ada 
pernbotasan mengenai besarnya harta yang dopat 
diwasiatkan. 3ebab hibah v/asist itu hanyalah se
bagai pelengkap saja dari peuorisan dengan hibah 
(mewariskan).
Jadi yang terutana dilakukan ialah nenberikan 
warisan sewaktu pewaris masih hidup.
Sisanya baru dengan cara hibah v/ssiat.

Hukun perdeta B.V/.
Testanent jelas dib3tasi agar tidak sampai me- 
langgar legitieme porsi dari legitinaris.
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TESTAMENT DALAM PERKSHBANGAff HUKUM DI INDONESIA
S A B  IV

Karens testament ini adalah perbuatan hukum yang 
pada dasarnya hanya dikenal oleh mereka yang tunduk pada 
hukum perdata B.V/. maka penjelasan pada bab ini tentu so- 
ja sangat terbatas pada ruang lingkup yang terbatas ter
sebut.
Memong bagi bangsa Indonesia testament ini tidak dikenal. 
Yang dikenal adalah hibah V/asiat yang persanaannya dan per- 
bedaan dengan testament disebutkan pada bab III. Pada 
akhir-akhir ini banyak orang Indonesia yang pada dasarnya 
tunduk pada hukum adat, menggunakan jasa-jasa Notaris*
Namun demikion tetap perlu difahani, bahv/a ini hanyalah 
berarti bahv/a yang bersangkutan menggunakan fornalitas 
yang biasanya digunakan oleh orang-orang yong tunduk pada
3.W. Tetapi tetap perlu dimengerti bahv/a secara hukum ma- 
teriil, hulzum adat dengan ketentuan-ketentuannya tetap me- 
nguasai tentang apa yang boleh dan tidak bolsh dilakukan 
pada hibah Wasiat tersebut.

Tetapi kite perlu mengingat perkembangon hukum Indo
nesia yang menuju kepada Huxuu r;asional JrJng saat ini se- 
tapok dsi'i s^u^ak telah uiubon.-.ikan tercapainya. Misalnya 
dibidcng Hukun Agraria dengan adanya Undang-Undsng Pokok 
Agraria (Undang-Undang nomer 5 tahun I960). Dibidang hu
kum perkav/inan sebagai salah satu bagian hukum perdata te- 
lah terbentuk Undcng-Undang Perknv/inan, Undang-’Jndon^ no
ne r 1 tahun 1974 dengan iJeraturcn Pelaksanoannya. Pera-
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turan Penerintah ITo* 9 tohun 1V75* Dibidsns Hukum 3ccra sa
at ini sê .ang disiapkan pengundongan Hukun Acara Pidana Ila- 
sional sebagai g3nti daripada Hukun Acara Pidana yang ter- 
dap3t dalan HIT*. Kiranya usaha kearah terciptanya Hu'.am ITa- 
sional Indonesia seclang giat-giatnya diusahakan.

Bagninana dengan perkeabangan dibidong Hukun Perda- 
ta khususnya mengenai testament ini. Tentu soja masih su- 
lit diramalkan. Dari segi formalitas, yaitu bantuan nota- 
ris untuk ikut serta dalam perbuatan hukum testanent ini 
tidakl3h terlalu berat, diikuti. Artinyo dap3t sajo dims- 
S3 mendatang kits menggun3kan notaris sebagai sarons per- 
bustan hukun ini. Sebab saat ini "notaris-ninded" (sedi- 
kit-sedikit dengan akta notaris atsu gila notaris) sudoh 
terlihat ny3ta. Jadi tidaklah sukar jika melihst masa de
pan itu dari segi formalitas.

Bangsa Indonesia dapat menggunakan akta notaris 
ini dalam menetapkan testament. Lebih lagi jika kesadaran 
hukum senakin meningkat dsn keinginan kepastian hukum se- 
makin besar.

Dalan GBIilT kita yaitu dalam TAP MPR No. IV/MP.R/
1978 pada bsgian "Hukum menyebutkan" :

"Pembsngunan dibidang hukum dalon negara hukum 
Indonesia didasarksn atas Isndasan sumber tertip hukum se- 
perti terkandung dalam Pancssila dan UU 1945“*

Jelsslah pengembsngan hukum di Indonesia tet3p ho
rns borlandasksn pada sumber tertib hu’:um dalan Psncasila 
dan UUD 1945. Ini berarti hukum yong modern di Indonesi3 
h3rus tetap berazaskan eemangat kekelusrgaan.

24
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Oleh sebab itu timbul pertanyaan apakah terdapat da- 
sar-dasar yang cukup kuat bagi ketentuan dibidang hukum me- 
ngenai testament ini yang berazaskan senangat kekeluargaan 
tersebut?

Dalam ketentuan-ketentuan B.W. mengenai testament 
terdapat banyak hal yang dapat mendukung perkembangan dima- 
sa mendatang. Hal ini dapat dibuktikan dalam hal-hal beri- 
kut :

1. Pasal 946 B.W. :
Di dalam waktu perang, di dalam gelanggang pertempur- 
an atau apabila dikepung musuh, maka para prajurit 
dapat membuat testament di muka seorang perwira pa
ling rendah berparigkat letnan atau ditempat itu me- 
mangku kekuasaan paling tinggi dengan dihadiri 2 sak- 
si.

2. Pasal 94? B.W. ;
Apabila berada dilaut maka membuat testament terse
but harus di muka nakhoda atau mualim dih3diri 2 sak- 
si.

3. Pasal 948 (1) B.V/. :
Jika suatu wilayah terputus hubungan dengan wilayah 
luar karena penyakit menular, testament dibuat di 
muka tiap-tiap pegawai umum dengan dihadiri 2 orang 
saksi.

25

4. Pasal 948 (2) 3.V/> :
Jika mendapat kecelakaan mendadak, timbul pemberon-
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takan, gempa bumi atau bencana alan loin ysng hebat 
atau benar-benar orang diancam bahaya nati, sedang- 
kan ditempat sekitar tidak ada notaris atau penggan- 
ti notaris, na^a testanent dapat dibust di nuka pe- 
gav/ai umun dihediri oleh 2 orang saksi.

5. Pasal 951 3.W. :
Dalan hal tersebut pasal 946 dan pasal 94*? dan pa
sal 943 (1) B.W. tersebut orang boleh membuat tes
tament di bawah tangan, asal ditulis, diberi tang- 
gal dan ditanda tangani oleh pewaris.
Juga ada beberapa ketentuan yang dapat nendukung 
masalah-nasalah baik disa3t ini rnaupun dinasa da- 
tang misal :

6. Pasal 905 3.',/. :
Seorang yang belum dewasa tidak dapat nenghib3h wa- 
siatkan sesuatu kepada pengajar-pengajar atau guru- 
guru pengasuh yang tinggal serumah dengan di atau 
kepada guru dimana ia dipondokkan.

7. Pasal 906 5/./. :
Tidak diperbolehkan merabuat testanent kepada dokter 
apotikker dan juiurawat pada waktu sakitnya pewaris 
yang raengakibatkan ia meninggal.

8. Pasal 90? 3/7» :
Tidak diperbolehkan nenbuat testament kepada seo
rang notaris dan semua saksi-saksi yang nenbontu

26
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pewaris p3do W3ktu meabuat suatu wasiat yang nenbuat 
hibah itu.

. 9. -Pasal 909 B.V/. :
Tidak boleh membuat testament kepada kawan sinahnya, 
jika salah seorang atau kedua-duanya dalan ikatan 
perkawinan dan telah ado keputusan Pengadilan.

10. Pasal 912 B.'.,y :
Tiada diperbolehkan memungut keuntungan dari suatu 
penetapan testament yalah :

a), orang yang telah dihukura k3rena menbunuh pe
waris .

b). orang yang telah menggelapkan nembinasakan 
dan menalsu surat wasiat.

c). orang yang dengan paksa atau kekerasan mence- 
gah pewaris, mencabut atau mengubah wasiat- 
nya16

Kembaca hal-hal tersebut di atas raenunjukkan bahwa 
B.V/. manpu pula mengatur hal-hal yang dapat saja terjadi 
diwaktu-waktu mendatang bahkan keadaan yang diatur dalan
3.';/. tersebut dimasa mondatang kenungkinan besar akan ter- 
jadi.

Kisal perang, wabah, gefcpa bumi atau bencana-bencana alan 
lain dan sebagainya.

°Ali Afandi, op. cit., h. 21

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN MAHNIZA



Dalam Hukum adat, masih sedikit jurisprudensi me- 
ngenai hal-hol tersebut di atas. Dengan demikian saya me- 
nganggap bahv/a pengaturan dalam 3.'*'. menvenai testament 
dapat diambil sebagai contoh untuk diperhitungkan dalam 
pengaturan hulcum ditaasa mendatang.

Ini berarti bahv/a p3sal-pasal B.','. tersebut dopat 
dipergunakan dalan Hukum Perdata Nasional yang akan datang 
khususnya dibidang hukum v/aris nasional.

Mengenoi testament di dalam perkembangan hukum di- 
masa mendatang dapat diteliti ketentuan-ketentuon manakoh 
yang tidak bertentanjan dengan azas kekelusr^aan dari hu
kum nasional kita di samping ketentuan-ketentuan B.W. 
yang akan dapat memperkaya hukum perdata Uasional kita pa- 
sal-pasal tersebut di otas.

28
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B A 3 V
P7 %T r’ ftl JT T) 
a j  o  x  0  x

Walaupun naaalah hibah wasiat atau testament ini 
mosalah yang kecil dipandang dari jumlah pasal-posal da
lan 3.';/* tetapi karena testament men^andung suatu kehen- 
dak terakhir daripada orang yang akan nenin-gal dunia, 
maka kv/alitas pentingnya testament adalah tinggi sekali.

Oleh karena itu Rancangan Hulcum i-osional harus sa- 
ngat memperhatikan den menyelidiki kenungkinan-kenungkin- 
an pasal-pasal tertentu dalam B.W, dapat diikut sertakan 
sebagai bahan yang dapat diambil dalam peraturan diwaktu 
y3ng akan datang.

Walaupun Hukum* adat men ;enal pula Hibah l/asiat te
tapi opokah cukup dapat berperan dalam perkenbangan Indo
nesia modern dimasa nandatang? Oleh karenanya perlu diper- 
hatikan bahan dari 3,V/, dan bahan dari Jurisprodensi yang 
ada.

Perlepaa dari semua itu, dalam menbangun sebaiknya 
kita berhati terbuka dan tidak dipenuhi olsh emosi bahv;a 
3/.V. adalah produlc kolonial maka harus dibuang. Pandangan 
apriori denikian itu kurang menguntungkan kit a sendiri.

Dalan GBHIT juga sudah dinyotakan (.pada bidong hu
kum, b).
‘‘JPonbangunan dan pembinaan bidong hu::um diarahkan 
agar huium nampu nenenuhi kebutuhan sesuoi donran 
tin^kat kemajuan peubsngunan dise ’ala bidong, 
Jehingga dapatlah diciptakan ketertiban don ke- 
pastian hukum don imemporl^ncor pelaksanaan pen-

■po
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ban^unan".

Dalan neraenuhi horapan tersebut lciranya B . d a l a n  
hoi testament dapat disarins dan diteliti untuk dapat ber- 
peron mencnuhi harapan tersebut £una kepentingan dan keun- 
tunrjan bon^sa Indonesia sendiri.
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Ali Afnndi, Hukun Waris, Yayasan Badon Penerbit Gojoh Ma- 
da, Yô 'alcarta, 1963-

Soebekti don It. Tjitrosudibyo, aitab Undsnf-Undan? Hu'aun 
Perdata, (^erjemahan 3.';/.;, .rradoaja Paramanta, Jakar
ta, 1974.

Soedirnan Kartohadiprodjo, Hulrun Perdata, Pemban^unan, 
Jakarta, 1967-

^oeripto, Hulrun Adat Waris di Jav;a dan Madura, U1T-SJ.
1977.
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