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Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta waris bagi 

orang Islam yang dibuat berdasarkan hukum waris Islam demikian 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 UUJN. 

Hukum Islam yang didalamnya termasuk hukum waris Islam telah menjadi 

hukum positif di Indonesia, dapat kita ketahui dari dengan semakin luasnya 

kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara orang-orang Islam yang mencari keadilan sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI. 

Atas dasar kewenangan tersebut hukum Islam dapat menjadi landasan hukum 

dalam lalu lintas masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya 

termasuk didalamnya bidang waris sehingga tidak dapat dipungkiri Notaris 

sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dapat menjadi Pejabat 

Pembuat Akta Waris yang memberikan pelayanan dalam membuat akta waris 

Islam. 

Akta Waris yang dibuat oleh notaris berdasarkan hukum Islam mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik apabila akta 

tersebut telah memenuhi telah memenuhi unsur-unsur pembuktian yang 
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bersifat lahir, formal, materiil dan mengikat. Apabila unsur-unsur tersebut 

tidak dipenuhi oleh suatu akta waris maka akta tersebut hanya sebagai akta 

dibawah tangan. Akta waris mempunyai kekuatan eksekutorial apabila para 

pihak menilai bahwa akta waris tersebut adalah sah dan disepakati oleh para 

ahli waris mengenai pelaksanaannya secara damai serta tidak ada 

penyangkalan terhadap keabsahan akta tersebut, sehingga para ahli waris 

dapat melaksanakan akta tersebut tanpa harus meminta fiat eksekusi atas akta 

tersebut kepada Pengadilan Agama yang berwenang. 
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