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A B S T R A K 
 

Tesis ini berjudul “Penentuan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan 
Waris Yang Dibuat Oleh Notaris” dengan dua pokok permasalahan yaitu (1) 
Dasar hukum yang digunakan oleh Notaris dalam menentukan harta warisan 
pewaris dalam Surat Keterangan Waris, (2) akibat hukum Surat Keterangan Waris 
yang dibuat oleh Notaris yang didalamnya terdapat kesalahan dalam penentuan 
harta warisan pewaris. 

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan tipe 
penelitian legal research dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. 
Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). 

Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Notaris dalam menentukan 
dasar hukum untuk penentuan harta warisan pewaris yang dituangkan dalam Surat 
Keterangan Waris kini tidak relevan lagi dengan peraturan perundang-undangan 
yaitu masih menggunakan peraturan dalam BW sekalipun pewaris kawin dengan 
janda/dudanya setelah berlakunya UU Perkawinan. Untuk menentukan harta 
warisan pewaris, Notaris harus memperhatikan tahun perkawinan antara pewaris 
dengan janda/dudanya, serta adanya perjanjian kawin dalam perkawinan tersebut, 
lalu kemudian menentukan dasar hukum mengenai harta benda dalam perkawinan 
yang diberlakukan yaitu antara aturan dalam BW ataukah aturan dalam UU 
Perkawinan. Apabila Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris terdapat 
kesalahan dalam menentukan hak bagian dari para ahli waris, maka dapat 
dilakukan pembatalan yaitu pembatalan oleh pihak yang membuat atau pihak 
yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan kepada pengadilan umum 
(negeri) yang akan melahirkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
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