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RINGKASAN

Pemisahan penduduk lndonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul

pada masa penjajahan kolonial Belanda- Hal tersebut diberlakukan demi

kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di lndonesia, yaitu

dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang

berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan pasal 131 tndische

staatregeling (ls) dan 163 ls yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum

yang berlaku untuk masing-masing golongan. Hal yang sangat disayangkan namun

masih terjadi sampai saat ini adalah dampak pemberlakuan atur:an penggolongan

penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan

kolonial Belanda nampaknya masih tidak bisa ditinggalkan dalam penerbitan aturan-

aturan keperdataan pada masa kemerdekaan lndonesia. salah safunya adalah

terkait penerbitan Keterangan Waris. Adanya penggolongan terhadap penduduk

lndonesia sejak zaman penjajahan Belanda dahulu menyebabkan terjadinya

pembedaan terhadap bentuk dan pejabat yang berwenang untuk membuat

keterangan waris. Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri

Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPTl12l63!12169 juncto pasal 111 ayat (1) c
angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria (pMNA) Nomor 3 Tahun 1997,

dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris.

Pembagian tersebut adalah sebagai berikut: penduduk golongan Eropa dan Warga

Negara lndonesia (WNl) keturunan Tionghoa, keierangan warisnya dibuat di

hadapan Notaris; Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah

tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Lurah dan dikuatkan oleh

Camat setempat; Untuk WNI keturunan Timur Asing (lndia, Arab), yang berwenang

membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta peninggalan (BHp). Beragamnya

pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki

konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dikeluarkan melahirkan

suatu persoalan hukum, hal tersebut dikarenakan kewenangan maupun fungsi

masing-masing pejabat atau instansi yang barbeda-beda.

Pendekatan yang dipergunakan adalah menggunakan pendekatan

perundang-undangan(Slafute approach) dan pendekatan konsep (Conceptua!

Apprcach). Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi
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suatu kesatuan yang saring merengkapi dan nantinya dapat memperoreh hasir
penelitian yang komprehensif.

Dari hasir peneritian diperoreh kesimpuran bahwa, negara Repubrik rndonesia
yang telah merdeka rebih dari 70 tahun, dan penjajahan secara fisik dari bangsa rain

sudah tidak lagi, tapi semangat dan jiwa untuk meranjutkan nirai dan visi penjajahan

masih tetap bedangsung sampai sekarang ini, yaifu masih menerapkan ketentuan
yang berbeda dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris menurut etnis dan
golongan, padahar Pasar 27 ayat (r) dan 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
telah menenfukan seruruh warga Negara rndonesia mempunyai hak yang sama di
depan hukum, dan juga pasal 26 Undang_Undang Dasar 1945 menentukan
lndonesia hanya mengenal Warga Negara lndonesia (WNl) dan Warga Negara
Asing (WNA), oleh sebab itu seyogianya segala jenis peraturan perundang-

undangan yang menunjukan adanya diskriminasi tidak perru ragi diterapkan atau
dengan kata lain perlu segera dilakukan perubahan atau perafuran perundang_

undangan tersebut.

Kata kunci: unifikasi, pembuktian, keterangan waris, kewarganega[aan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa rndonesia adarah bangsa yang terdiri dari berbagai macam ragam suku
ataupun etnis. Negara Repubrik rndonesia tidakrah dihuni dan dibangun oreh safu etnis saja,
melainkan semua etnis yang ada di lndonesia terah memberikan kontribusi daram perjaranan

kemerdekaan Bangsa rndonesia. pemisahan p€nduduk rndonesia berdasarkan etnis dan
golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi
kepentingan poritik pada masa penjajahan koroniar Beranda di rndonesia, yaitu d6ngan cara
mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan

didasarkan pada ketentuan pasal 'r31 lndische staatregeting dan 163 lndische staatregering
yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing
golongan. Hal yang sangat disayangkan namun masih terjadi sampai saat ini adalah
dampak pembedakuan aturan penggorongan penduduk dan hukum yang berraku untuk tiap
golongan pada masa penjajahan koloniar Beranda nampaknya masih tidak bisa ditinggarkan

dalam penerbitan aturan-aturan keperdataan pacia masa kemerdekaan rndonesia. sarah
satunya adalah terkait penerbitan Keterangan Waris.

Keadaan yang dihadapr masyarakat di daram praktik berkaitan dengan kewenangan
pembuatan Keterangan Hak waris (KHW) cukup membingungkan karena didasarkan atas
perbedaan golongan dan agama. pembedaan golongan penduduk tidak sesuai dengan

undang-undang Dasar 1945 (seranjutnya disebut uuD 194s), yang antara rain diatur daram:

Pasal2T ayat (11UUD .t g4.O:

'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di daram hukum dan pemerintahan

dan wa.iib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,,;

Pasal 28D ayat (t) UUD 1945:

'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perrindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'.

Bangsa lndonesia saat ini komposisi warga negaranya tidak berdasarkan etnis ragi,

dan etnis yang ada di negara kita merupakan kekayaan budaya nasional, hal ini dilihat dari

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 t.ntang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU

Kewarganegaraan),yang Menggantikan undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62

Tahun 1958. salah satu har yang sangat berdasar untuk dicermati dari Undang-undang

Kewarganegaraan yang baru tersebut, yaitu mengenai siapa warga Negara rndonesia.

Dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan tersebut, bahwa yang menjadi Warga Negara

lndonesia adalah orangorang bangsa lndonesia asli dan orang_orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Daram p€njerasan pasar 2
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tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lndonesiaasli

adalah orang Indonesia yang menjadi wNl sejak kelahiran dan tidak pemah menerima

kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Demikian pula pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut uu
Administrasi Kependudukan) menegaskan bahwa, warga Negara lndonesia adalah orang-

orang bangsa lndonesia asli dan orang<rang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-

undang sebagai warga Negara lndonesia. Dengan demikian bahwa bangsa lndonosia asli

tidak didasarkan kepada suku atau etnis tertentu saja, tapi adalah mereka telah menjadi

warga Negara lndonesia sejak kelahirannya di bumi Indonesia dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain atas keinginan atau kehendak sendiri. Dengan demikian segala

bentuk aturan hukum yang berlaku didasarkan pada etnis tertenfu atau berlaku untuk etnis

tertentu sudah tidak belaku lagi.

lndonesia telah meratifikasi Konvensi lnternasional tentang penghapusan segala

Bentuk Diskriminasi Rasial (lntemasionat convention on the Etimination of All Foms of
Racial Discimination 1965/,ERD) pada tanggal 2s Mei 1999 dengan undang-Undang

Nomor 29 Tahun 1999.

Dalam Ketentuan-ketentuan pokok Konvensi tersebut, antar lain :

1. Konvensi mengatur larangan untuk menerapkan diskiminasi rasial yang

diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang

didasarkan pada ras, wama kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis,

kepada siapapun dengan dalih apapun, baik terhadap warga Negara maupun

bukan warga negara.

2. Negara wajib rnelaksanakan kebijakan antidiskflminasi rasial ini, baik dalam

peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya, dengan melarang

dan menghapuskan segala bentuk diskiminasi rasial dan menjamin hak_hak

setiap orang tanpa membedakan ras, wama kulit. keturunan, asal-usul

kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama untuk

menggunakan hak-haknya.

Kunci dari penentuan siapa saja yang berh?k mewarisi harta p€ninggalan pewaris

berada di keterangan waris. Yang dimaksud dengan keterangan waris itu adalah untuk

membuktikan seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran balik

nama waris atas tanah, maka berdasarkan pasal 1 11 ayat (1) c angka 4 peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 'l gg7 tentang pendaftaran

Tanah (selanjutnya disebut PMNA Nomor 3 Tahun 1997), disebutkan bahwa surat tanda

buKi hak yang dibentuknya terdiri dari:

1. Wasiat dari pewarisi atau
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2. Putusan pengadilan; atau

3. Penetapan hakim/Ketua pengadilan; atau

4. Surat keterangan waris

Keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh/ di hadapan pejabat yang berwenang, yang
isinya menerangkan siapa saja ahli waris dari seseorang yang telah meninggal.
Berdasarkan keterangan warisrah maka ahri waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama
terhadap harta peninggalan pewaris, namun demikian siapa yang be*enang membuat
keterangan waris.

Adanya penggolongan terhadap penduduk lndonesia selak zaman penjajahan

Belanda dahulu menyebabkan terjadinya pembedaan tefiadap bsntuk dan pejabat yang
berwenang untuk membuat keterangan waris. Berdasarkan surat Keputusan Departemen
Dalam Negeri Direktorat pendaftaran Tanah Nomor oprr,rz63r12r6g juncto pasar 1.r 1 ayat
(1) c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997, dibedakan
tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris. pembagian tersebut
adalah sebagai berikut:

1' Unfuk penduduk gorongan Eropa dan warga Negara rndonesia (wNr) keturunan

lionghoa, keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris;

2. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang

disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oreh Lurah dan dikuatkan oreh camat
setempat;

3. Untuk WNI keturunan Timur Asing (lndia, Arab), yang berwenang membuat
keterangan warisnya adalah Balai Harta peninggalan (BHp)

untuk pembagian waris secara Isram, seberum tahun 1990-an dibuat oreh

Penqadilan Agama daram bentuk fatwa waris, namun demikian pada awar tahun 1g9o ada
edaran dari Mahkamah Agung yang merarang pengadiran Agama untuk membuat Fatwa
waris untuk wNl yang beragama rsram, daram har tidak tedadi sengketa warisl. se1'ak iturah

maka yang benvenang untuk membuat keterangan waris bagi pewaris yang beragama lslam
pun cukup dibuat di bawah tangan dengan disahkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh camat
setempat.

Berbeda dengan keterangan waris yang dibuat oreh Notaris maupun yang dibuat
oleh BHP, keterangan waris yang d;buat di bawah tangan dan disahkan rurah dan camat
tersebut tidak menetapkan berapa jumrah atau bagian dari para ahri waris. Bahkan sering
terjadi, keterangan waris tersebut dibuat tanpa adanya peneritian sama sekari, sehingga
tidak diketahui secara pasti berapa sebenamya jumrah ahri waris dari s€orang p€waris.

Misalnya: seorang pewaris yang memiliki isteri lebih dari 1 dapat membuat sendiri-sendiri

1 lrma Devita, htto://bit.tv/J5Aeve, diakses tanggal 18 Februari 2016, pukut i9.00 WIB
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keterangan warisnya, sehingga masing-masing menjual sendiri harta ahli waris tanpa

melibatkan ahli waris lainnya. Kondisi lersebut mengakibatkan sering terjadinya sengketa

waris karena keterangan waris yang tumpang tindih tersebut. Akibat sering adanya gugatan

masalah keterangan waris yang keliru, akhir-akhir ini Lurah dan camat ramai-ramai menolak

versi surat Pernyataan para ahli waris dimana Lurah yang seharusnya mengesahkan

pernyataan ahli waris tersebut. Jadi kalimat yang seharusnya berbunyi Lurah "menyaksikan

dan membenarkan" dan pada bagian camat kalimatnya adalah "menguau<an, (pernyataan

lurah tersebut), diganti menjadi "mengetahui" atau "menyatakan benar ahli waris x adalah

warga kami'- Artinya disini Lurah dan camat posisinya hanya mendaftarkan surat yang

sudah ditandatangani sebelumnya oleh ahli waris. Disinilah awal 'kekeliruan' tersebut.

Problematika lain dalarn pembuatan surat keterangan waris untuk pribumi adalah

tidak dilakukannya pengecekan wasiat terlebih dahulu oleh para ahli waris sebelum

dibuatnya pemyataan ahli waris secara di bawah tangan. oleh karena itu, jika pewaris

ternyata pernah membuat wasiat secara diamdiam maupun terang-terangan di hadapan

Notaris, namun tidak memberitahukannya kepada ahli wansnya atau orang lain, maka

wasiat tersebut tidak akan pernah dlketahui oleh ahli waris atau pihak lain yang nantinya

akan melakukan pengaliha hak atas harta poninggalan. Bisa terjadi tanah yang dijual oleh

ahli sesuai keterangan waris sebenamya telah diwasiatkan kopada orang lain sama sekali

(diluar ahli waris menurut ketentuan undang-undang). Sehingga pewarisan berdasarkan

surat keterangan waris untuk pribumi hampir selalu berdasarkan undang-undang tanpa

mempertanyakan ada atau tidaknya wasiat dari pewaris. Kondisi tersebut yang kadang

menyeret Notaris/PPAT yang membuat akta peialihan hak warisnya dari seorang ahli waris

kepada orang yang nama-namanya tercantum dalam surat pernyataan Ahli waris menjadi

turut tergugat dalam kasus-kasus peralihan hak karena warisan, karena posisi Notaris

benar-benar tergantung pada kejujuran para ahli waris yang hadir dan melakukan peralihan

hak. Demikian pula P€rkawinan antar etnis bukanlah suatu hal yang tabu ataupun dilarang

pada saat ini. Dari hasil perkawnan antar etnis, memberikan hasil anak-anak dengan darah

campuran antar etnis dari kedua orang tuanya. Dalam keadaan demikian timbul suatu

keadaan yang tidak jelas mengenai bagaimana menentukan golongan penduduk anak

tersebut, terutama apabila anak tersebut menjadi ahli waris dari orang tuanya dan ingin

membuat surat keterangan waris sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Selain itu, hingga saat ini tidak ada ketenfuan secara tegas dan khusus yang

mengatur Notaris dalam membuat surat keterangan waris. Dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut uuJN) dan sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang p.rubahan Atas undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (seranjutnya disebut UUJN

Perubahan), tldak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat dalam membuat surat
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keterangan waris, demikian juga dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Nedetlands lndie

slaalsb/ad rahun 1860 Nomor 3 atau lazim disebut peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya

disebut PJN), tidak pula ditemukan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan

waris. sampai saat ini, notaris membuat surat keterangan waris berdasarkan kebiasaan

yang diikuti dari notaris Belanda.

suatu surat keterangan haruslah dikeluarkan oleh pejabat atau institusi yang diberi

wewenang untuk membuat surat keterangan. suatu hal yang sangat rancu dari segi bahasa

dan substansi suratnya, apabila para ahli waris sendiri yang membuat surat keterangan

dibawah tangan yang diketahui, dibenarkan disetujui atau disahkan oleh kepala desa/lurah

dan camat, atau Notaris berdasarkan pasal 1S

uuJN lulrcfo UUJN Perubahan, mempunyai kewenangan membuat akta bukan membuat

surat dan Notaris bukan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat atau

mengeluarkan surat keterangan, Begitu pula dengan Balai Harta peninggalan yang secara

struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekuti0 yang berada dalam ruang

lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga yang berada dalam ruang

lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat

dikategorikan seb,rgai pejabat tata usaha negara dan mereka berkedudukan atau mengisi

badan tersebut dlberi wewenang untuk mengoluarkan surat keputusan atau ketetapan

(beschiung) yang bersifat konkrit, final dan individual sesuai dalam pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.2

Setiap jabatan apapun mempunyai r,rewenang tersendiri, setiap wewenang haruslah

memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai jabatan atau pejabet tersebut. Beragamnya pejabat ataupun

instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum

tersendin apabila produk hukum yang dikeluarkan melahirkan suatu persoalan hukum, hal

tersebut dikarenakan kewenangan mauprn fungsi masing-masing pejabat atau instansi

yang berbeda-beda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

't. Kewenangan Kepala Kelurahan/Kepada Desa, Notaris dan Balai Harta peninggalan

dalam menerbitkan Keterangan Waris;

PejabaUlnstitusi yang satu-satunya berwenang membuat Keterangan Waris.2

. 
2 Habib Adiie, Bemas-Bemas pemkiran di Bidang Notaris dan ppA I, Mandar Maju,

Bandung, 2012, h.34. (Selanjutn)€ disebut Habib Adji6 l).
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum dan permasarahan yang diangkat daram peneritian ini, maka

tu.juan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dasar kewenangan Kepara Kerurahan/Kepada Desa, Notaris dan Barai

Harta Peninggalan dalam menerbitkan Keterangan Waris;

2. Mengkaji dan menemukan pejabaUinstitusi yang satu-satunya mempunyai

kewenangan membuat Keterangan Waris.

1.4. KeaslianPenelitian

Penelitian mengenai hukum keluarga maupun hukum waris memang terah banyak

dilakukan, baik dalam bentuk buku teks, jumar, skripsi, tesis maupun disertasi, namun

penelitian yang secara khusus sebagaimana judur peneritian ini berbeda dan berum pemah

ditulis sebelum. Adapun peneritian mengenai hukum keruarga maupun hukum waris dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Komar Andasasmita, daram bentuk makarah dengan judur Hukum Harta perkawinan

dan waris, disampaikan daram pertemuan lkatan Notaris Indonesia, Komisariat Jawa

Barat, tanggal 5 Februari 1987;

2. R. soetojo Prawirohamidjojodan Martharena pohan, Hukum orang dan Keruarga

(Personen en Familie Recht), diterbitkan Airrangga University press, Surabaya, 1991

3. Hedien Boodiono, daram bentuk makarah dengan judur Menuju Keterangan Waris

yang Uniform, Makarah pertemuan berkara para anggota rkatan Notaris Indonesia

Daerah Surabaya, tanggal .16 
Juni 2007;

4. Habib Adjie, dalam bentuk buku dengan judur pembuktian sebagai Ahri waris

dengah AKa Notaris (Daram Bentuk Akta Keterangan waris), diterbitkan Mandar

Maju, 2008.

Penelitian-peneritian diatas adarah berbeda dengan peneritian yang akan

dilakukanini, karena pada peneritian ini akan dikaji mengenai institusiipejabat yang

mempunyai kewenangan membuat keterangan waris. permasalahan ini secara substansi

belum pemah dituris daram peneritian rain yang setara, sehingga penelitian ini memiliki

orisinalitas.
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1.5. ManfaatPenelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk kepentingan akademis (teoritis dan

kepentingan praktis), sebagai berikut:

1.5.1. ManfaatAkademis(Teoritis)

Untuk kepentingan akademis teoritis, hasilpenelitian ini bermanfaat untuk

memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan keilmuan khususnya dalam

bidang hukum keperdataan dan sekaligus bahan untuk revisi terkait peraturan perundangan-

undangan di bidang hukum keluarga;

1.5.2. Manfaat Praktis

untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan

rujukan bagi pemerintah untuk memperbaiki ketentuan di bidang hukum keperdataan

khususnya di bidang hukum waris, yang akan berimprikasi terhadap perrindungan hukum

bagi rakyat lndonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

11.1. Keterangan Waris

Dalam ketiga sistem pewarisan yang dimiliki lndonesia, masing-masing menjelaskan

bahwa suatu proses pewarisan terjadi karena adanya kematian dan dengan sendirinya

karena kematian harta waris pewaris beralih kepada ahli waris. Dalam hukum waris BW,

dijelaskan:

Pasal 830 BW:

"Pewarisan hanya berlangsung karona kematian'

Pasal 833 BW'

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas

segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal ....

Dalam hukum waris lslam terdapat prinsip kowadsan hanya karena kematian dan

prinsip ijbari:

- Prinsip kewarisan hanya karena kematian, bahwa peralihan harta seseorang kepada

orang lain dengan sebutan kewarisan bedaku setelah yang mempunyai ha(a

tersebut meninggal dunia.

- Prinsip Ubari, adalah bahwa peralihan ha!.ta seseorang yang telah meninggal dunia

kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.

Demikian pula pada hukum waris adat, yang prinsip utama dari sistem pewarisannya

adalah harris ada yang meninggal dunia.Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa bila

seorang meninggal ;naka ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta.3 Soerjono

Soekanto memberi penegasan terhadap pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa

proses peralihan harta bisa dimulai sejak pewaris masih hidup. Beliau menjelaskan bahwa

pengalihan hads dalam keluarga sendiri hanyalah bersifat sementara, itu pun biasanya

hanya terjadi pada keluarga dengan sistem patrilineal atau parental untuk anak laki-laki yang

sudah dewasb tetapi tetap bukan merupakan peristiwa pemberian harta warisan.

Meskipun harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahliwaris

ketika pewaris meninggal dunia, namun masih dibutuhkan suatu sarana yang dapat

digunakan sebagai suatu alat bukti yang dapat menunjukan bahwaseseorang adalah benar

orang yang berhak atas suatu harta waris. Hal itudikarenakan harta waris yang berupa tanah

memerlukan proses pendaffaran hakapabila terjadi peralihan hak yang disebabkan oleh

pewarisan. Begitu pula hartawaris yang tersimpan di suatu bank juga memerlukan proses

pencairan danaataupun pindah buku dari rekening pewaris kepada ahli waris.

3soeriono Soekanto, Hukum Adat lndonesla, Rajawali, Jakarta, 1981, h. 262.
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Untuk membuktikan seseorang memang benar berhak btas harta waris, yang

membutuhkan proses peralihan pada instansi-intansi tertentu dibutuhkan adanya surat

keterangan waris. Keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan peiabat yang

berwenang menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang meninggal

dunia. Dibutuhkannya keterangan waris dalam suatu proses peralihan hak karena pewarisan

merupakan, peralihan terhadap harta waris yang beralih dengan sendirinya dari pewaris

kepada ahli waris disebabkan oleh kematian, namun masih diperlukan suatu tindakan

hukum yang dapat membuktikan seseorang adalah benar ahli waris yang berhak.

Menurut Habib Adjie:

"Salah satu upaya untuk mengakhiri atau menghilangkan diskiminasi dalam

pembuatan bukti sebagia ahli waris, yaitu dongan menjadikan Notaris sebagai satu_

satunya lembaga atau institusi yang benrvenang untuk membuatnya. Sesuai dengan

aluran hukum yang ada, maka Notaris sebagai suafu lembaga yang dapat membuat

bukti sebagai ahli waris tanpa berdasarkan kepada golongan penduduk atau etnis.

agama apapun, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, dan sekarang ini Notaris telah

bertebaran di seluruh wilayah lndonesia yang akan melayani seluruh lapisan

masyarakat lndonesia tanpa melihat €tnis apapun.,a

11.2. Pluralisme Hukum Waris di lndonesia

Di masa pemerintahan Hindia Belanda dan berdasarkan politik hukum pada masa

itu, penggolongan penduduk melalui /ndlscf,e Sfaafsrege/lng (lS) dalam pasal 13i dan

kemudian Pasal 163 secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian

golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan

Bumiputera/Pribumi, golongan Eropa dan golongan Timur Asing. pembedaan pada

golongan tersebut membawa pula pembedaan dalam hukum keperdataan masing-masing

golongan tersebut.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, secara tegas

maupun diam{iam disadari ataupun tidak telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial

yang terdiri atas struktur serta substansinya. Berdasarkan pasal ll undang-undang Dasar

1945 bagian Aturan Peralihan, maka segala badan negara dan p€raturan yang ada masih

langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Melalui lnstruksi Presidium Kabinet Nomor 31lu[Nl1z 1966 tanggal 27 Desember

1966' telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan p€nduduk di lndonesia dengan

dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa lndon€sia yang

bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa

aHabib Ad.iie, Pembuktian Sebagai Ahti Wais dengan ARa Notars, Mandar Maju, Bandung,
2008, h. 13. (Selanjutnya disebut Habib Adjia lt),
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lndonesia. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), dinyatakan bahwa untuk perkawinan dan

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang

ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

'peraturan-peraturan lama" dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan

sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. untuk sebagian

hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat p€ngatur,ln dalam undang-undang

khusus maka ketentuan di datam Burgedijk wetboek (BW) masih diberlakukan yaitu bagi

golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa.

walaupun penggorongan penduduk terah dihapuskan oreh rnstruksi presidium

Kabinet tersebut. namun di dalam praktiknya "penggolongan penduduk. untuk bidang

hukum tertentu tidak dapat dihindari. lnstruksi presidium Kabinet Nomor 31lUllN/12i 1966

tersebut juga menyatakan, bahwa penghapusan gotongan-gorongan penduduk torsebut

tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan

ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya. Dengan lain perkatean, dari pasal 66 uu
Perkawinan ./urcfo lnstruksi tersebut dapat disimpulkan, bahwa mengenai sebagian

ketentuan hukum perdata di bidang perkawinan (kecuali yang telah diatur dalam UU

Perkawinan), dan warisan masih diberlakukan BW bagi sebagian penduduk lndonesia.5

Hukum waris eral hubungannya dengan Hukum Keruarga, karena seruruh masarah

mewarisi yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah

karena perkawinan.6 Hukum waris, sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum

keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat lndonesia yang

he!"rcgen (berBhineka Tunggar rka) yang tidak dapat d;paksakan agar terjadi unifikasi.T

Pemikiran ke arah unifikasi di bidang hukum waris, telah dimulai sejak .1960

sebagaimana telah ditetapkan di dalam Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat

sementara Nomor 11IMPRS/1960 mengenai perlu adanya undang-undang tentang Hukum

Waris, namun sampai saat ini hukum waris nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa

lndonesia belum terbentuk. Dalam pengaturan kewarisan masih terjadi pluralisme, yaitu

terdapat 3 (tiga) sistem hukum waris yang berlaku di lndonesia.

11.3. Unsur-unsurPewarisan

Pewarisan terjadi apabila unsur-unsumya dipenuhi, yaitu: .l 
)adanya seseorang yang

meninggal dunia; 2) adanya harta peninggalan/ harta warisan; 3)adanya ahli waris yang

ssunariati Haftono, Dai Hukum Antar Gorongan ke Hukum Antar Actat, citra Aditya Bakti,
Bandung, 1991, h. 44.

6Pillo, Hukum Watis (Buku Kesatu), Diterjemahkan oleh F. Tengker, Cika Aditya BaKi,
Bandung, 1995, h. 8.

TEman Suparnnn, Hukum perselisihan, Refika Aditiama, 2005, h. 12g.
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berhak atas harta peninggalan/harta warisan tersebut. Jika salah satu unsur tidak dipenuhi

rnaka tidaklah berlangsung pewarisan.

Menurut hukum waris BW, sebagaimana diatur di dalam pasal g30 B.W. yang

menyatakan:"Pewaisan hanya bertangsung karcna kematian". Tanpa adanya peristiwa

kematian seseorang, maka tidaklah terjadi pewarisan. onang yang meninggal dunia disebut

sebagai pewaris dan dengan demikian meninggalkan harla kekayaannya kepada orang

yang masih hidup. Harta kekayaan yang ditinggalkan atau disebut dongan harta warisan

merupakan salah satu unsur yang muflak ada dalam pewarisan. Harta benda yang

ditinggalkan atau disebut juga dengan harta warisan merupakan sarah satu unsur yang

muuak ada dalam pewadsan menurut BW. pengertian harta kekayaan di dalam hukum waris

B.w. disini berarti seluruh kumpulan aktiva dan passiva dari si pewaris. Kemudian yang

dimaksud dengan (ahli) waris adalah omng-orang yang menggantikan kedudukan pewaris

dalam bidang hukum harta kekayaan. syarat sebagai (ahli) waris menurut hukum waris
perdata barat adalah: 1) adanya hubungan darah baik sah maupun luar kawin; 2) sudah ada

saat warisan jatuh meluang; 3) dan tidak orwa ardig (tidak patut mowarls).

oleh karena di lndonesia masih terdapat pluralisme hukum waris, maka syarat dan

kriteria ahli waris juga berbeda-beda jika ditinjau berdasarkan hukum waris lslam, hukum

waris adat, dan hukum perdata barat. Berdasarkan hukum waris lslam sebagaimana yang

diatur dalam Kompilasi Hukum rslam, ahri waris adarah orang yang pada saat meninggar

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

lslam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian dalam hukum

adat waris, pewarisan tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat dengan bentuk

kekerabatan yang berbeda-beda. sistem kekerabatan dalam hukum adat yaitu sistem

kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabata,) parental/

bilateral.
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BAB III

METODE PENELIT]AN

Metode peneritian merupakan faktor penting daram penurisan hukum yang dipakai

sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran serta

memberikan gambaran sistematika berpikir sehingga penulisan disertasi ini dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. penelitian yang hendak dilakukan adalah berupa

penelitian hukum. oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum

dengan mengkaji suatu masalah hukum tertenfu dan kemudian dicarl pemecahan atas

masalah yang telah dirumuskan tersebut secara preskiptif.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. lipe penulisan normatif mempunyai

maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berraku juga

kajian teoritis dari literaturyang ada. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang

menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Penelitian hukum dalam Bahasa lnggris disebut /egal rcsearch atau dalam Bahasa

Belanda rechfso nderzoek.s Peter Mahmud Mazuki mendefinisikan penelitian hukum

sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun

doKrindoktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.eselanjutnya berdasarkan

pandangan Enid campbell, dan Terry Hutchinson, dikemukakan bahwa penelitian hukum

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.lo

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul,

yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang

diajukan.llPenelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum da:am ruang

lingkup akademisl2 yang bertujuan untuk memberikan preskipsi mengenai "unifikasi dalam

Pembuatan Keterangan Waris di lndonesia".

Pendekatan yang dipergunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-

undangan(Srafule apprcach), pendekatan historis (hlstorba t approach) dan pendekatan

konsep (corceptual Approa*). Dengan rnenggunakan kedua pendekatan tersebut

8 Pster Mahmud Marzuki, penetitian Hukum, prenada Media, Jakarta, 2007, h.35.
s lbid.
10 lbid.
11 lbid-
12 Penelitian hukum selain dilakukan untuk kebutuhan akademis juga dapat dilakukan

untuk kebutuhan praktis. Enid campbell menyatakan 'ln his or ner proteisionil career, the
lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principte relevani to a
padicular problem". Lihat Enid Campbell et al., Legal Research, The Law Book Company,
Melbourna, 1988, h.271.
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diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat

memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

Pendekatan perundang-undangan(Slalute approach) dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum waris.

Melalui pendekatan perundang-undangan nantinya akan mencari hakikat dan menangkap

hakekat dalam pembuatan keterangan waris dan pejabat yang membuatnya. Penelitian ini

mengkaji aturan hukum, teoriteori hukum, konsepkonsep hukum, maupun doktrin hukum

yang berhubungan dengan hukum perkawinan, hukum waris dan hukum acara perdata. Di

sini fungsi dogmatik hukum memiliki peran yang sangat penting untuk msmaparkan,

menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang b€rlaku, sedangkan teori

hukum untuk menj€laslGn konsep dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum atas hasil

penelusuran prinsip hukum yang diketemukan.

Pendekatan konseptual (Conceptual Apptoacfi,) digunakan untuk menganalisa hakekat

penerbitan keterangan waris. Melalui pendol€tan ini diharapkan dapat mengkaji konsep,

mengemukakan konsep apa yang akan diteliti dalam p€nelitian ini mengenai hukum

keluargayang dapat mengakibatkan adanya pembaharuan khususnya hukum perdata.

Pendekatan historis (hlstorbal approach) dilakukan dengan menolaah latar belaleng

apa yang dipelajari dan perkembangan pengafuran mong€nai isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat filosof! yang berkaitan dengan pembuatan

kete;angan waris dan pluralisme hukum waris di lndonesia.

Setelah didapat titik temu Cari hasil penggabungan ketiga pendekatan tersebut

kemudian diaplikasikan ke dalam pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga t€rjadi

proses evaluasi ilmiah dari hal-hal yang dltemukan sekaligus menjawab masalah hukum

yang ada.



Bab lV

Kewenangan Kepala Kelurahan/Kepala Desa, Notaris dan Balai Harta peninggalan

dalam menerbitkan Keterangan Waris

Pasal 163 lS (/ndrlsche Staatregeting) dan pasal 109 RR (Regel,h gs Reglement)

mengenai penggolongan penduduk sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, meliputi:

Semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa, tetapi bukan

Belanda; semua orang Jepang; semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi

tidak termasuk orang Belanda atau orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda,

yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang asas-asasnya sama

dengan hukum Belanda. Anak mh atau yang diakui m€nurut undang-undang dan

keturunan selanjuhya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Betanda

dan semua omng yang berasal dari tempat lain, tetapi bukan Belanda atau Eropa

yang lahir di Hindia-Belanda.

2. Golongan Bumiputora, meliputi :

Semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke

dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera; Golongan penduduk

lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara

meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan

meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan.

3. Golongan Timur Asing, meliputi :

Mereka yarg tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan

l]mur Asing ini dibedakan atas Timur Asing Ttonghoa dan 'l'imur Asing Bukan
'l-ionghoa, seperti Arab, lndia.

Pasal 131 lS dan 75 RR miingadakan 3 (tiga) golongan hukum yang berlaku untuk

tiap golongan penduduk sebagaimana tersebut di atas, dan ditegaskan sebagai berikut :

1. Hukutn perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan

hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu kitab undang-

undang. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-

undangan yang berlaku di negeri Belanda (azas konkordansi).

2. Untuk golongan bangsa lndonesia Asli dan nmur Asing jika ternyata bahwa

kebufuhan masyarakat mereka menghendakinya, dapaflah peraturan-peraturan

untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun

dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu poraturan

baru bersama; untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di
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kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika

diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.

3. orang lndonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan

di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan

menundukkan diri pada hukum yang bedaku untuk orang Eropa, penundukkan

boleh dilakukan baik seruruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan

tertentu.

Sebelum hukum untuk orang lndonesia ditulis di dalam undang-undang, maka bagi

mereka akan tetap berlaku hukum yang sekarang bgrlaku bagi mereka, ialah hukum adat

asli orang lndonesia.l3

Penggolongan p€nduduk seperti itu dan hukum yang b€rlaku untuk tiap golongan

penduduk tersebutla seharusnya sudah tidak ada la_oi, tapi dalam kenyataannya masih

diberlakukan, antara lain.telah dijadikan dasar hukum dalam pembentukan aturan hukum

yang berlaku setelah lndonesia merdeka untuk pembuatan bukti sebagai ahli waris seperti

tercantum dalam:15

1. surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat pendaftaran

Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desernber 1969, nomor DpU12l63/1269 tentang

Surat Keterangan Warisan dan pembuktian Kewarganegaraan.16

2. Pasal 111 ayat (1) huruf c peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nonrcr 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Kedua afuran hukum tersebut menenlukan, bahwa untuk golongan Eropa,

Cina/f ionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama lslam); selama ini

pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan surat Ketorangan waris (sKW) yang

dibuat oleh Notaris, dalam bentuk surat Keterangan. Golongan Timur Asing (bukan

13 R. Subefdi, pemD inaan Huk)m Nasiona{ Alumni, Bandung, 197S, h. 11.

'1 Melalui lnstruksi presidium Kabinet Nornor 31/iJllN/12l1b66 tanggal 27 Desember 1966,
telah 

.ditetapkin . 
penghaE san pembedaan gorongan penduduk di rri'dronesra dengan dasai

pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesah.ran bangsa lndonesla yang"uutai d;
homogen, serta adan)€ perasaan persamaan nasib di antara sesama-bangsa Indonejia. 

-
Mengenai Pembuhian sebagai ahri waris sebagaimana tersebit di atas s€benamya tidak

bedaku urrum, tapi hanya untuk kepentingan pend-fiaran peralihan hak alas tanai atal
pemb€banan )€ng bedaku pada Kantor pendaflaran Tanah lpida waktu itu) atau pada t<antor
Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BpN) yang dikaitkan dingan kawarganagaraan seseorang
sehingga (rnenurut kedua aturan hukum lersebuil einis atau golong-an pendudTuk hirus dip"rt 

"iiLrn]tapi kedua aturan hukum tersebut.seakan-akan meniadi aturan hukum yang umum dalam pembuktian
sebagai. ahli waris yang rnasih diskiminatif. Dengan menempatkan 

-No6ris 
sebagal 

"it 
r-luirnv"

pejab€uinstitusi. lrang berwanang rnambuat buKi ahfl wEris datam bentuk formal ikta prnar, ori"
Katerangan Ahli Waris), maka telah mengakhiri semua diskiminasi dalam p€mbuahn butitl ahti rararis
torsebut.

. 
18 Mengenai Pembuldian Kewarganegaraan sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut

sebagaimana tercantum dalam p€nierasan undang-undang Norro|r i Tahun 2006 tentanl
Kewargan€garaan-



Cina,/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang

dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Pribumi (Bumi-putera), selama ini pembuktian

mereka sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang dibuat di bawah tangan, b€rmeterai, oleh

para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan camat sesuai dengan

tempat tinggal terakhir pewaris.

Dalam praktik ketentuan pembuktian (surat bukti) sebagai ahli waris dan institusi

yang membuatnya masih harus berdasarkan etnis masih dipertahankan sampai hari ini.

rindakan seperti itu masih dipertahankan dan dilakukan oleh Notaris atau pejabat pombuat

Akta Tanah (PPAT), Kantor Pertanahar/Badan pertanahan Nasional, porbankan. Misalnya

Kantor Pertanahar/BPN hanya akan menerima peralihan hak atas sebidang tanah yang

berasal dari warisan kepada para ahli warisnya, jika buKi ahli warisnya berdasarkan etnis

atau golongan penduduk, di kalangan Pedankan hanya akan mencairkan doposito karena

pemiliknya (deposan) meninggal, jika para ahli waris membawa bukti sebagai ahli warisnya

berdasarkan etnis yang bersangkutan, dalam dunia Notaris/ppAT untuk transaksi tertentu,

misalnya penjualan sebidang tanah yang berasal dari warisan, Notaris/ppAT akan meminta

buki sebagai ahli waris sesuai dengan etnisnya, sehingga jika bukti warisnya tidak sesuai

dengan etnis dan institusi yang membuatnya, iangan berharap Kantor pertanahan/Badan

Pertanahan Nasional dan Notaris/PpAT akan melayaninya. padahal kantor

Pertanahan/Badan Pertanahan tidak membuat arsip sertifikat atau peralihan hak dicatat

tersendiri berdasarkan ehis/ras.

Mcnurut Habib AdjielT:

'Saat ini tidak mudah untuk menentukan bukti ahli waris harus berdasarkan etnisnya,

baik dari segi fisik maupun nama, bahkan dalam praktek memp€rhatikan

implementasi ketiga penggolongan penduduk tersebut untuk pembuatan dokumen

atau bukti sebagai ahli waris, seperti dagelan, bahkan lebih lucu dari pelawak yang

sebenamya, misalnya dengan memperhatikan fisik, kulitnya putih atau hitam,

matanya srprt atau belo, namanya berbau etnis tenenfu, layaknya melacak silsilah

keturuhan. Padahal memperhatikan fisik seperti itu bisa menyesatkan, jika temyata

mereka yang menghadap bukan murni dari etnis tertentu, tapi merupakan

p€rcampuran etnis melalui perkawinan. Sebagai contoh nyatra di salah satu daerah di

pesisir Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ada p€nduduknya berambut pirang,

bermata biru atau coklat, kulit putih (seperti orang Eropa), tapi mereka berbicara

Bahasa Aceh, berdasarkan penelitian ternyata meroka adalah keturunan dari pra.lurit

Portugis yang pernah singgah ke daerah tersebut. Meskipun mereka berbeda

dengan orang Aceh lainnya, mereka tetap mengatakan dan disebut orang Aceh

17 Hab'b Adjie ll, Op. Crt, h. I
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(asli). Dan perkawinan antar etnis atau suku di rndonesia sudah merupakan har yang

biasa dilakukan oleh bangsa lndonesia, dan sudah tentu anak keturunannya tidak

menegaskan dirinya muUak keturunan salah satu oreng tua kandungnya, tapi

merupakan campuran dari ibu-bapak kandungnya dari etnis yang berbeda, dan

Warga Negara lndonesia sendiri yang berasal dari 6tnis apapun telah pula

melakukan perkawinan dengan bangsa lain yang bukan warga Negara lndonesia.

Dengan kenyataan seperti itu, sudah tidak tepat lagi jika kita masih menganut

penggolongan penduduk seperti itu".

Dengan telah terjadinya percampuran etnis melalui perkawinan, sangat sutit untuk

menelusuri bahwa mereka yang temasuk dalam ketiga golongan tersebut betul etnis

berdarah Eropa, cina/Tionghoa, Timur Asing dan pribumi. sssuai dengan perkembangan

zaman sudah tentu penggolongan penduduk seperti itu harus sudah ditinggarkan

sebagaimana dikehendaki oleh seluruh rallrat lndonesia, oleh karena itu bagaimana jadinya

jika bukti ahli waris masih harus berdasarkan etnis orang yang bersangkutan.

Pemberlakuan ketenluan somacam itu temyata melanggengkan atau melestarikan

salah satu bentuk diskriminasi di negara kita ini. padahal pasal 26 dan 27 undang-undang

Dasar (UUD) 1945 dan Amandemennya tidak membuat stratifikasi atau penggorongan

penduduk berdasarkan etnis. Penggolongan penduduk berdasarkan etnis sokarang ini

hanya merupakan romantisme sejarah saja, Dan suatu saat nanti keragaman etnis di

lndonesia hanya tinggal sejarah, karena dalam rentang waKu yang demikian panjang akan

terjadi percampuran etnis melalui perkawinan. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa adanya pembedaan tindakan hukum seperti

itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau diskiminasi.rs

lndonesia telah meratifik3si Konvensi tntemasional lenlang penghapusan Sega/a

Bentuk Diskiminasi Rasla/ (lntemationat convention on the Etimination of Nl Forms of
Racial Discimination 1965/9ERD) pada tanggal 2s Mei 1999 dengan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 1999. Dalam Ketentuan-ketentuan pokok Konvensi tersebut, antara lain :

'1. Konvehsi mengatur larangan untuk menerapkan diskriminasi rasial yang diwujudkan

dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada

ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau €tnis, kepada siapapun

dengan dalih apapun, baik terhadap warga Negara maupun bukan warga Negara.

16 Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nonror 39 Tahun 1999 tontang Hak Asasi
Manusia, bahwa Diskiminasi adalah setlap pembatasan, pelecehan, atau p€ngucilan yang langsung
alaupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atras dasar agarna, suku, ras, etnik,
kolompok, golongan status sosial, status ekonomi, renis kelamln, bahasa, keyakinan, politik yang
berakibat penguEngan, penyimpangan atau penghapusan, psngakuan, pelaksanaan atau
penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kohldupan baik individual maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
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2. Negara wajib untuk meraksanakan kebijakan anti diskriminasi rasrar ini, baik daram

peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya, dengan melarang dan

menghapuskan segara bentuk diskriminasi rasiar dan menjamin hak-hak setiap orang

tanpa membedakan ras, warna kurit, keturunan, asar-usur kebangsaan atau etnis,

dan kesederajatan di muka hukunr, terutama untuk menggunakan hak_haknya.

Bangsa rndonesia saat ini komposisi warya negaranya tidak berdasarkan etnis ragi,

dan etnis yang ada di Negara kita merupakan kekayaan budaya nasional, hal ini dilihat dari
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraanls yang menggantikan

Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 19sg. sarah satu har yang sangat

mendasar unfuk dicermati dari undang-undang Kewarganegaraan tersebut, yaifu mengenai

siapa warga Negara rndonesia' Daram pasar 2 undang-Undang Kewarganegaraanm,

bahwa yang menj'adi warga Negara rndonesia adarah orang-orang bangsa rndonesia asri

dan orang-orang bangsa rain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dalam Penjelasan Pasar 2 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan omng-orang
bangsa lndonesia asli adalah orang lndonesia yang menjadi warga Negara lndonesia sejak

kelahlrannya dan tidak pemah menerima kewarganegaraan rain atas k.hendak sendiri.

Dengan demikian bahwa bangsa lndonesia asli tidak didasarkan kepada suku atau etnis

tertenhr saja, tapi adalah mereka telah menjadi warga Negara lndonesia sejak kelahirannya

di bumi lndonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan rain atas keinginan atau

kehondak sendiri. Dengan demikian segala bentuk aturan hukum yang berlaku didasarkan
pada etnis tertentu atau berlaku untuk etnis tertentu sudah tidak berlaku lagi. Demikian pula

dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan,

menegaskan bahwa, warga Negara rndonesia adarah orang-orang bangsa rndonesia asri

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga
Negara lndonesia.

Adanya pembedaan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasa.kan kepada
golongan penduduk seperti itu merupakan tindakan diskriminatif sekaligus rasialis, dan
melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia (HAM), maka dengan demikian, aturan hukum

dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis dan institusi
yang membuatnya yang berbeda harus segera diakhiri, disamping itu tidak ada akibat
hukum apapun dengan adanya pembedaan bukti ahli waris berdasa*an etnis tersebut.

-^ ,]'gxet{rip1 undangFundang Kewarganegaraan tersebut torah rnenempaflGn bangsa rndonesraunux menttai dan m€mandang satu deng€n yang lainnya pada kedudukan yang sama, dan
bermartabat, sehingga etnis atau suku.yangida ir rn-oon"si. m€rupakan kekayaan uuiaya nasronai
y€ng menjadi kebanggaan bersarna mirk bangsa, dan tidak perru dipertentangGn hgi, ta'pi kita orah
dan kita bina, kembangkan untuk kemajuan beisama.a Pasal 1 anglG 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kop€ndudukan),
menegaskan bahwa, warga Negara rndonesia adarah orang-orang bangsa rndonesia asri dan orang-
orang bangsa lain yang dlsahkan dengan Undang-undang sEbagaiwarg-a Negara lndonesia.
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Bahwa dalam pembuktian seseorang sebagai ahli waris dari siapa tidak perlu dikaitkan

dengan hukum waris yang berlaku untuk yang bersangkutan, tapi hanya untuk membuktikan

seseorang ahli waris dari siapa. Hal ini berkaitan masih adanya pluralisme hukum waris di

negara kita. Pembentukan Hukum waris atau Kewarisan yang bersifat nasional artinya

berlaku untuk semua penduduk lndonesia tanpa berdasarkan kepada etnis dan agama

tertentu akan sangat sulit dilakukan. Misalnya bagi mereka yang beragama lslam sudah

pasti akan menolak jika ada hukum waris nasional yang menyisihkan hukum waris lslam.

Melaksanakan hukum waris rsram bagi mereka yang beragama lslam merupakan bagian

yang tidak terpisahkan sebagai seorang Muslim. Tapi meskipun demikian menurut saya

Hukum waris Nasional tersebut tetap diperlukan, tapi bukan untuk menyisihkan hukum-

hukum waris yang selama ini berlaku, tapi hanya merupakan ketenfuan yang sifatnya

fakultatil artinya jika di antara para ahli waris ada yang tidak s€tuju dengan pengaturan

pembagian hak/bagian wads masing-masing menurut hukum yang dianutnya, atau jika

masalah kewarisan diajukan ke pengadilan, maka akan diborlakukan atau pembagian

haUbagian hak warisnya berdasarkan Hukum Warisan Nasional t€rsebut.

salah satu upaya untuk mengakhiri atau menghirangkan diskiminasi dalam
pembuatan bukti sebagai ahli waris, yaitu diiperlukan satu-satunya p€jabat yang b€rwenang

untuk membuatnya sesuai dengan aturan. hukum yang ada.
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BAB V

Pejabaulnstitusi yang Satusatunya Berwenang Membuat Keterangan Waris

Hak Perdata seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia atau

dicabut oleh suatu putusan oengadilan untuk hak-hak perdata tertentu,2l dan membuktikan

seseorang sebagai ahli waris dari siapa merupakan salah safu implementasi dari hak

perdata tersebut di atas. tserdasarkan surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral

Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember ,969, nomor

opv12163112169 tentang surat Ketenangan warisan dan pembuktian Kewarganegaraan dan

Pasal 111 ayat (1) huruf c peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan penrerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaffaran Tanah, pada saat ini ada 3 (tiga) bentuk (formar)

bukti waris dan juga 3 (tiga) institusi yang dapat m€mbuat buKi sebagai ahli waris yang

disesuaikan dengan gorongan atau etnis penduduk atau warga Negara rndonesia.

Penggolongan penduduk berdasa*an etnis dan hukum yang berraku untuk tiap gorongan

penduduk tersebut merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda di lndonesia, yang

sampai sekarang ini masih dianggap sebagai aturan hukum yang sakrar yang tidak dapat
diubah oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah atiau negara. padahal dalam rangka
pembaharuan hukum dan membangun bangsa yang bermartabat dan beradab aturan

seperti itu harus segera kita tanggalkan dan kita tinggalkan, karena sudah tidak sesuai lagi

dengan bangsa kita yang sudah merdeka.

Ketiga bentuk formal bukti ahli waris dan institusinya, yaitu:

1. Golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orahg Arab yang beragama

lslam) berdasarkan surat Keterangan waris (sKW) yang dibuat oreh Notaris, daram

bentuk Surat Ket erangan.z

2. Golongan Timur Asing (bukan cina./Tionghoa), berdasarkan sKW yang dibuat oreh

Balai Harta Peningrgalan (BHp).

21 Menurut Pasal 1 dan BW, bahwa (1) penikmatan hak-hak k€wargaan tldak teroantuno
pada hak-hak l.rqrlrgn, (3) r'iada satu huru'n;n pun yang mengakiuaGn ["r"rL" ri*JiG 

"L*inlangnya segah hak-hak kswargaan.

,,2 ,Dalam. 
berbagai peraturan pejylgaF-p9ruldang-undangan/bulo/tulisan untuk hal yang

sama dlsebut pula surat Keterangan Ahli waris; Akla Keteiangan iak waris (pasal lii-pe;ai;X
Menten Negara Agraria nomor u1997), surat Keterangan Hak wais (oo siang Djie, M€dia Notarrat,
Tahun Vl .J€nuari - Aprit 1991, Non,or tB-19), KeteAngan Waris (ian fnoni fti., Sff r ,i;
.l9roa-gerb, Prauek t\lotads, tchtar Baru Vin Hoeve,-Jakarta, 1'994, n. tit, k"iiiniai-iii
Mewaris, I Gede purwaka, Keteran.g.a? Hak Mewaris yang Dibuat OAi Uotaris,"eroji; $;"ffi;Notariat dan Pertanahan Fakuflas Hukum unfuersitas lnd6nesia, Jakarta, 1999), suiat xairanaai
wat6an (su,r Dirien Agraria nornor Dpi r1zt6gt12t6g, tanggar zo' o"."li.,oo ls69l, liii
Ketenngan waris, Komar Andasasmita, Hukum Hafta perkaiinan ctan wais, lkatan'Notaris
lndonesia, Komlsariat Daarah Jawa Barat, 19g7.
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3. Golongan Pribumi (Bumiputera) berdasarkan slov yang dibuat di bawah tangan,

permeterai, oleh para ahli waris sendiri dan di-ketahui atau dibenarkan oleh Lurah

dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Ketiga bentuk formal (surat) bukti sebagai ahli waris dan instansi yang membuatnya

perlu untuk dikaji lebih jauh lagi dan dikaitkan dengan aturan hukum yang sekarang ini

berlaku.23

surat Keterangan waris (sKW) yang serama ini yang dibuat oleh Notaris merupakan

teiemahan dai veffiaring van EfiechL Kalau kita mau membaca Kamus Hukum Bahasa

Belanda, kita akan menemukan arti atau pengertian mengenai Ve*laring van Erfrecht,

terutama arti Verklaring. Bafuua Ve aing atau Veflarend mompun)rai 2 (dua) arti, yang

pertama berarti Menenngkan alau Menjelaskan, Ketehngan, dan yang kedua berarti

Merryatakan, Mendeklarasikan arau MenegaskanF{. verklaring dalam arti menerangkan

merupakan arti secara umum, yang dalam Bahasa lnggris disebut tnfomation, jadi hanya

merupakan pemberian keterangan dalam arti yang umum dan tidak mengikat secara hukum

siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan.

sedangkan verklaring daram arti sebagai menyatakan berarti penjerasan daram arti yang

khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pemyataan, dan bagi mereka

yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum.

Pemyalaan seperti ini dalam Bahasa lnggris disebut Dectaration. Dan dengan arti seperti

ilulah verklaing van Efiecht harus dibaca sebagai pemyataan atau Keterangan dari para

ahli waris Sebagai Ahli Waris yang berupa pemyataan (pihaUpara pihak) Sebagai Ahli

waris. sehingga jika ada yang tidak setuju dengan isi akta pemyataan atau Keterangan

Sebagai Ahli Waris silahkan mengajukan keberatan kepada para ahli waris yang

bersangkutan- sama halnya jika ada pihak berkeberatan dengan isi akta pemyataan atau

Keterangan sebagai Ahli waris silahkan ajukan keberatan kepada yang bersangkutan (para

ahli waris), bukan kepada Notaris.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris (pJN) tidak akan ditemukan k.tentuan yang

menegaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan mombuat surat Keterangan waris
(slov), demikian pula dengan UUJN tidak mengaturnya. Daram wet op net Notaisambt

(1842) Pasal 38 ayat (2) dimasukkan ketentuan bahwa Notaris berwenang membuat

verklaing van erfrecht. Ketika wet op het Notaisambt (1842) diberlakukan di lndonesia

(Hindia Belanda) ke dalam Het Reglement op het Notaisambt in tndonesie (Nedetands

hdie) 1860 (kemudian diterjemahkan menjadi pJN) ketentuan Notaris b€rwonang membuat

a Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal I Juli 1993, Nomor 26ITUADA-
AG/Hl-uMA/ll/1993, ditegaskan bahwa pengaditan Agalna aii eengadilan Negei tidak beftvening
u ntu k memberikan penetapanlfatwa wais.

2a Habib Adjie ll, Op. Cit., h. 19.



verklaring van ertrecht tidak dimasukkan. Dengan demikian Notaris membuat verklaing van

erfrecht hanya merupakan kebiasaan saja (kebiasaan yang berasar dari para Notaris

Belanda yang pernah praktek di rndonesia yang kemudian diikuti oreh para Notaris

Indonesia) tanpa diketahui dasar hukumnya. Menurut ran Thong Kie, bahwa pembuatan

keterangan waris oreh seorang Notaris di rndonesia tidak mempunyai dasar daram undang-

undang lndonesia. Lebih ranjut ran Thong Kie25 menyarankan bahwa agar kebiasaan
tersebut di.iadikan dasar suatu undang-undang yang baru.a Meskipun Notaris di Indonesia

sekarang ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris atau UUJN dan terah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut uuJN perubahan), mengenai Notaris berwenang membuat surat
Keterangan waris tetap tidak diatur. Notaris hanya diberikan kewenangan membuat Akta
wasiat sebagaimana ditentukan di daram pasal 932-937 BW, dan mempunyai kewajiban
untuk melaporkan kepada pusat Daftar wasiat sebagaimana ditentukan dalam pasal 16

ayat (1) huruf j uuJN perubahan. Har ini berbeda dengan !4/et op het Notarisambt (1ggg)
dalam Pasal 47 ayat (1) dan (3) menegaskan b€hwa Notaris berwenang mambuat vefutaing
van eirecht yang mcmpunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.2z

Menurut r Geoe purwakau, apabira kita teriti pasar-pasar dari Kitab undang-undang
Hukum Perdata (BW), temyata tidak dijumpai adanya pasal yang mengatur mengenai
ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan hak m.waris yang harus dibuat di
tradapan/oleh Notaris. Yang ada adarah ketentuan yang berhubungan dengan pembagian

dan pemisahan harta peninggaran sebagaimana diatur daram pasar 1074 Kitab undang-
undang Hukum Perdata. Daram pasar ini ditentukan bahwa Akta pembagian dan
Pemisahan Harta Peninggalan harus dibuat <Ji hadapan Notaris.

Dengan demikian serama ini surat Keterangan waris untuk etnis/ gorongan

penduduk Eropa, cina/Tionghoa, 'r'imur Asing (kecuari orang Arab yang beragama rsram)

25 Tan Thong Kie, Op. Cit.., h.362.
26 lbid.

,., ."' (r, Fel. veturying van eitecht kan onclehands wotden oryemaad.(Keterangan Hakwads dapat dibuat di bawah tangan. Ketentuan pasal-pasat 20, 4b-a@t Ol) q, ei ian ili
berlaku).

(3) De in vorige leden bedoetde vefularingen worden wor wat behefr de uitwenctige bewijskracht
en de bewiiskracht van de daain gerelateerde vefiichtingen en waamemingen van ainotarii ats iei
authentieke -a$e aangemetut, tenij ingewge een d& in cte vofue bien vermerde i;p;;ir;;;;
authentbrteit ontbreeW. De notais ii 

.veipfichl een exemphar van a; vert<taring i^ ,iiipfiifrilii-ii
nem?n 

.(!<et?r??qan sebagaimana dinafsud ayatayat sebelumn@, betuenian deigan *ekuatan
pembuWian lahiriah dan kekuatan pembuWdn diri tiida*an-tindakin yang te*ait aengin *etenngii
terseput serta pencatabn wng ditakukan notatis, akan dianggap ieoigai ana ot6rt*, ti*e,iiiitehudi tiactanya otentisibs tersebut betdasarkan sarah saiu- dari ketintuan-ketentiah i"ii-ii:_
:ebut!<a! 9i !?lan ayat-ayat sebelumnp. f,lotaris wajib nEnyimp,i satu eksemptar aari Xeien'ngin
lersebut^di dalam protokolnya). Habib Adiie U, Op. Cit.',h.21 

'
I Gede Purwaka, Keterang.an Hak Mewais yang Dibuat Ohh /Votarrs, program Spesialis

Notariat dan Pertanahan, Fakultas Hukum Universitas tnOon-asia, Jafarta, tanp" tahrn,-h. t7. '
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tidak mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum positif) sama sekali,2e tapi tindakan

hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan Notaris sebelumnya yang kemudian diikuti

oleh Notaris berikutnya apa adanya, tanpa mengkaji lebih jauh kewenangan Notaris untuk

membuat surat Keterangan waris seperti tersebut di atas, bahkan tindakan Notaris seperti

itu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan di luar wewenang Notaris.s

wewenang Balai Harta Peninggaran (BHp) mempunyai wewenang untuk membuat

surat Keterangan warisan bagi penduduk lndonesia keturunan timur asing, yaifu keturunan

Arab, lndia, Pakistan, dan lainJainnya (kecuali rionghoa) berdasarkan pada ayat 1, pasal

14 dari lnstuksi Voor de Gou/emements Lanimetels (Stbl. 19.16 No.517).

Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta peninggalan (BHp).

sebagaimana diuraikan di atas bahwa membuktikan sessorang ahli waris dari siapa

merupakan hak perdata seluruh manusia. sehingga hanya dirinya sendiri yang berhak untuk

membuktikannya- Bahwa BHP secara struktur kelembagaan merupakan l€mbaga

pemerintah (eksekuti0 yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Lembaga yang berada dalam ruang ringkup eksekutif atau pemerintah yang

melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pejabat atau Badan Tata

Usaha Negara, sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dan mereka yang

berkedudukan atau mengisi badan tersebut diberi wewenang unfuk meng€luarkan surat

keputusan atau ketetapan (beschiking) yang bersifat konkrit, final dan individual (pasal 1

angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan I ata Usaha Negara). Dan

dalam surat semacam itu ada kehendak (wilsvoming) dari pejabat yang bersangkutan,

* 
!!k" diteliti lebih lanjut darimana atau apa dasar hukum kewenangan Notads dapat

membuat sKW untuk golongan tertentu seperti tersebut, ternyata bukan darl Feraturan Jabaian
No]gris (PJN), artinya PJN tidak perrah rnengatur mengenai kewenangan Notaris dapat ,erUr"t
st$/v untuk golongan tertentu. Menuru! Tan Thong Kie, bahwa kita tid;k akan rnenemui peraturan
mengenai kolr€nangan Notaris untut. m€mbuat Ste\, (lihat Tan Thong Kle, Op. Cit.,' h. gS1).
s-elanjuhya rnenurut Tan Thong Kie dalam teks asli wet op hel NotansamDt tahun 18/,2 pada pasil
3B ayal 2 ada l<allnEl veddaring van erfrcchL Tapi kemudian f'asal ters€but oleh pemerintah Hindia
Belanda dirnasukkan ke dalam llef Reg/ement op hel Notarisambt in lndonesb atau pJN tahun 1g@
meniadi Pasal 35, tetapi tem)rata kalimat vetklaring van eirecht dalam pasal 35 pJN tidai
glma:ukl€n- saiingga berdasarkan penafsiran pasal 35 ini sebenamya tidak ada dasar kewenangan
Notaris lndonesia untuk membuat SKW.

o Pada tahun 1913 di negeri Belanda dikaluarkan ds wet op de Groolboeken der Nationale
Schuld yang nryrupalan Buku Perutangan Nasional yang berraku di Belanda. Dan Buku p€rutangan
Nasional ters€but dengan azas Konkordansi diberlakukan di daerah-daerah JaJahan Belan-da,
termasuk di lndonesia. Dalam Pasal 14 ayal (1) Buku porutangan Naslonal tersebut rnenyebutkan
bahwa para ahli.waris seseorang )€ng mempunyai suatu hak terdafiar dalam buku-buku besar utang-
utang nasional harus membuKikan hak merska dengan suafu keterangan waris setelah kernatia-n
pewaris dibuKll€n, Kemudian Pasal 14 ayat (2) anglG 3, rn€ny€butkan bahwa keterangan waris
dibuat oleh seorang Notaris. Akta lrang dlbuat dari keterangan itu harus dikeluarkan in origjnati (lihat
Tan Thong Kla, op.cit., h. 353). Jika ditaliti Buku perutangan Nasional tersobut mengaiirr tentang
perkeditan ralqat pada zaman Pemerintah Hlndis Belanda, bul€n kew€n€ngan rnembuat sKW adi
pada Notaris, tapi hanya rnenyebulkan sl(vv dibuat oleh Notaris. Dengan kata laln dasar hukum atau
sumber kew€nangan Notaris (lndonesia) untuk membuat sKW tidak ada, tapi yang hanya ksbiasaan
notaris-notaris s€belumnya yang kemudian diikuti begitu saja oleh notaris-notaris berikutnya sampai
sekarang.
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sehingga jika mereka yang menerima surat dari pejabat rUN merasa berkeberatan dapat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempersoalkan surat

tersebut. sehingga surat Keterangan waris yang dibuat BHp terjadi permasalahan, apakah

harus diselesaikan di pengadilan negeri atau di pengadilan tata usaha negara. Jika di

Pengadilan Negeri yang menjadi objeknya yaitu para ahli waris ssndiri, sedangkan di

Pengadilan Tata Usaha Negara objeknya surat. oleh karena itu jika bukti sebagai ahli waris

yang merupakan bukti perdata, kemudian dibuat oleh pejabat TUN yang funduk kepada

Hukum Administrasi merupakan kesalahkaprahan yang harus segera diakhiri, artinya BHp

tidak perlu mempunyai wewenang untuk membuat bukti sebagai ahli waris.

Bahwa pembuatan SKW yang didasarkan pada t€mpat tinggal (alamat) terakhir

pewaris meninggal dunia. Dalam kenyataan ada masalah yang sering timbul, yaitu: Jika

alamat terakhir pewaris tidak sama dengan para ahli warisnya. contoh A (suami) dan B
(lstri), mereka bertempat tinggal terakhir di Kota surabaya, Kelurahan Airlangga, Kecamatan

Gubeng. Mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu C b€rt€mpat tinggal sama

dengan orang tuanya, D bertempat tinggal di Kerurahan penereh, Kecamatan Genteng, Kota

Surabaya, dan E bertempat tinggal di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota

surabaya. A meninggal dunia di tempat tinggal terakhimya di Kelurahan Ngagei. Kecamatan

Wonokomo, Kota Surabaya. Kemudian ahli waris A, yaitu B, C, D, dan E m€mbuat St(W

dan dibawa ke Kelurahan Gubeng. selanjutnya Kelurahan menandatangani dan

meregisbasikan sl(vv tersebut" dan Kelurahan memberikan catatan bahwa hanya A, B, dan

C saja yang dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh Kelurahan, sedangkan atas

keberadaan D dan E Kelurahan tidak bertanggung jawab karena bukan penduduk atau tidak

tercatat sebagai penduduk Kelurahan Airlangga, begitu juga camat memberikan :<alimat

yang sama sebagaimarra Kelurahan, yaitu D dan E tidak tercatat sebagai penduduk

Kecamatan Gubeng. Untuk memperol€h pengakuan yang jelas kemudian D dan E

membawa sl$v tersebut ke kelurahan dan kecamatan masing-masing untuk ditandatangani

dan diregrstrasi oleh kelurahan dan kecamatan di mana D dan E bertempat tinggal. Dalam

kaitan ini sudah pasti bahwa Kelurahan peneleh, Kecamatan Genteng, Kota surabaya, dan

Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kola Surabaya tidak akan

membenarkan/mengetahui dan menandatangi st(w tersebut dengan alasan Kelurahan dan

Kecamatan tidak mengenal A orang tua D dan E atau A tidak tercatat sebagai

penduduuwarga Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota surabaya, dan Kelurahan

Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.

Masalah lainnya yang juga tidak diberikan penyelesaian yang tepat menurut hukum,

jika mereka (suami-istri) yang berbeda etnis menikah, misalnya suami (pribumi) dan istri

(Tionghoa), jika suami atau istrinya meninggal dunia, dari instansi manakah bukti sebagai

ahli waris harus dibuat? Jika suami meninggal dunia, maka Notaris tidak akan membuat
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bukti keterangan waris, karena suami (pribumi), demikian pura jiker istri meninggar dunia,
maka lurah dan camat tidak akan memberikan pengesahannya, karena istri (Tionghoa), har
yang sama jika mereka menikah dengan golongan Timur Asing, misalnya Arab, maka BHp
pun tidak akan memberikan bukti keterangan waris yang dimaksud, karena mereka m€reka
menikah bukan sesama etnisnya.

Hal tersebut akan semakin rumit, jika temyata tidak ada satu ahli waris pun yang
alamatnya (kelurahan dan kecamatan) yang sama dengan pewaris. Dan akan lebih rumit
Iagi jika beda provinsi, apalagi beda negara. Keadaan seperti itu telah menimbulkan
diskriminasi daram pembuatan sKW, dan daram praKek secara fisik akan dilihat dari etnis
mana masyarakat yang membuat atau yang membutuhl€n SKW. Tapi sekarang ini
p.ngamatan secara fisik tidak mudah ragi unfuk menenfukan kepada siapa dan oleh siapa
sKW dibuat. sesuai dengan perkembangan zaman terah terjadi percampuran etnis merarui
perkawinan, sehingga sangat menwlitkan dalam

berdasarkan ciri-ciri etnis atau fisik.

pombuatan SK/V tersebut hanya

sr( seperti tersebut di atras, jika akan dipergunakan untuk merakukan tindakan
hukum tertenfu yang berkaitan dengan pertanahan atau perbankan sering ditorak oreh
instansi yang bersangkutan, dengan arasan, karena ahri waris tidak
dibenarkan/disahkar/ditegaskan oreh kerurahan dan kecamatan seruruhnya, tapi hanya
sebagian saja.

Dalam prakik untuk mengatasi masalah tersebut di atas, soring dibuat sl(w untuk
pewaris dan ahli waris yang bertempat tinggal sama dengan pewaris saja, dengan
menghilangkan aiau tidak mencantumkan ahri waris rainnya yang tempat tinggarn)ra berbeda
dengan pewaris. sudah tentu hal ini dapat dikategorikan menghilangkan silsilah ahli uraris
yang dapat mertintbulkan masalah hukum.

sebaliknya jika kelurahan dan kecamatan ikut mengetahui dan membenarkan sKW
seperti tersebut di atas, padahar di kerurahan dan di kecamatan ada nama penduduk yang
tidak diketahui atau tercatat daram buku penduduk kelurahan atau kecamatan, artinya
kelurahan dan kecamatan membenarkan semua subjek (semua nama) yang tercantum
delam srftv tersebut meskipun mereka bertempat tinggar tidak pada satu kecamatan dan
kelurahan yang sama dengan pewaris. Jika har ini dirakukan dapat memberikan akibat
hukum yang lain pula.

Berdasarkan uraian di atas, pada akhirnya tidak akan memberikan kepastian hukum
dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memerrukan pembuktian sebagai ahri
waris, juga kepada kerurahan dan kecamatan sangar rentan untuk berada pada posisi yang
tersudutjika Sr(W s€perti tersebut di atas bermasalah.

wewenang, atau tugas Lurah/Kepala Desa dan camat unruk turut serta
menyaksikan/mengetahui dan membena*an kemudian menandatangani, suatu bukti ahli
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waris unluk golongan penduduk tertentu di Indonesia,3l yaitu berdasarkan

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendrar Agraria Direktorat pendaftaran

Surat

Tanah
(Kadaster), tang-gar 20 Desember 1969, nomor DprJ12t63r12r69 tentang surat Keterangan
warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan pasar 111 ayat (1) huruf c peraturan

Menteri Negara Agrariar'Kepara Badan pertanahan Nasionar Nomor 3 Tahun i997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan peraturan

Pendaftaran Tanah.e

31 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

31 Kew.enangan Lurah/Kepala Desa dan carnat untuk m€nandatanganl dan membena*anlmengesahlGry'rnenguatkan sKW di bawah tangan seperti terseoui oi atas, harus dilihat dan dikaitkandengan sistem pem€rlntahan pada waktu.ltui paOi ,wafn,a fang mombldangl pertanahan yaituJawatan Pendaflaran Tanah. Jawa&an ini bemaung di uawlh 'Dupr.t"o*n 
Kehakrman. Kemudiandengan surat Keputusan presiden. nomor 190 tah-un rssz, ianggar tz septemoei i s'sil.J;;;tersebut dipindahkan ke daram ringkungan Kementerian ngiari;. Eehnrut,'yi u"*rt"" ir"nl"ii"*"Tanah lersebut menJadi DireKoraipen-daftaran r"n"n orri'oirJaorat Jendrar Agraria Departemenoalam Negeri. Teralihir berdasarkan surat Keputusan eresioen-nepuurk rraon".ll (K"ppr.i.]'noi"o.

26 tahun 1988 dibentuk Eadan pe ftanahan 
.Nisionar rcpru, v"ng ;,,p"r'n peningkatan status dariDirektorat Jendrar Agraria oeparternen oaram Negeir'. oi'"'rn'ii."r r'xepprls t#aoui o]i"L1-.x]iibahwa BPN adalah lembaga nondeparlernen Vrrd U"*"arJuf,"n di Uawati O"^ O".t ggr"g";;XIangsung. kepada presiden, dengan 

_ 
tugas dr;g;i-;il;;g pertanahan secara nasionar.Eerdasarkan pasat 2 Keppres rersebut, bahlwa tugas aiN ;";;;;f, iresiOen ,ah; ;ens;i;i;;;mengernbangkan administfasi pertanahan, baik b-erdasarkan uuia .urprn p"r"trrr" p"E"i""gl;yang lain yang rneliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemiliikan ianatr, pen'gurusan-h"ak-

hak atas tanah, pengukuran dan pendii.aran trnanlan t"in-Lin vrng b€rkaitan rJengan n,sarahpertanahan berdasarkan kebiiak5sns26 yspg ditetapl€n oten preiijen.-Oeng"n O"rikdn irg"";";tungsi )'ang semula dilaksanikan.otetr oirett-oraiJJnorar liii"rr"*torin kepada BpN. Ketika btdanspertanahan atau agraria rnasih berada daram DepartenJn oaLm Negei, ,""r," lr,r."Grr cirr"iNegeri mempun)rai kewenansan. untuk nemberika'n t l;; i";;, tdp"o,i in"trn"i lril;[;;;;masih. Catam kewenangan Menteri Dalam..Nrgeri, mis"lnF-eengan memberlkan kewenangantertentu kepada instansi bawahannva, 
_seperti 

tepada Kepari oe".i[_u."t or" cii.it. rrril]l"l"ilbedakunya Keppres tersebut, 
.Luiah/Kepara o".a a,i camat suoan tidak ragi m€mpunyaikewenangan ragi untuk menandatangani drn ,".u.nirianl.;ngesahkan/ menguatkan sr(w di

.?::,:!I19:,", qfl".y"nq menjadi disar kewen"nsun ,ntuk'lr;h/Kepata oesa dan carnat sudah,oaK aoa ,"gt, artinlra Kepala Desa/Lurah dan Camat hanya berada dalam kewer"ngin D"fr.dJ;Dalam Negeri dan bukan bawahan BpN. Bahkan jir€ t".ny"tu-r-udnxupara Desa dan carnat masihmelakukannya' mata. Lurah/Kepara oesa dan ci"rat terseuui iJLn nrerrmrcn ;il"b;'ii i;;;wewenang. Habib AdJi€ t, Op. Cit.,h. 26.

. , .'z Kewenangan camat sepei.i tersebut di atas, bampir sama ketika secara ex officiar (karenajabatannva) carnat berrindak sebagai peiabat p.ruu"i ltt" Tanah (ppAT) - dh;t d;;;i';Per.Menag No. io rahun 196r tentang periksanaan ieiiiuran pemerint"t r.tor* ro- i"ir,j" igbrijuncto surar Kept tusan Menteri pertanian dan Agraria t"ngg"r i9 iiaret i962, nomo, sr.sxatis6zl
dan rnenurut.Pasgr 5 ayat (2) dan 3 peraturan pimerintatiiomoi gz r"nun r'ggg r""t"rg;;"i"ir;Jabatan Peiabat Pembuat Akta Tanah juncto pasar z arn b Fei"iur"n uerrteri ttegara AiiZri"lr"prr"
Badan Pertanahan Nasionar tentang Kltentuan peraksan""n i"-oirran pemerintih r.rorili s? rriri1998 tentang Peraturan Jabatan pejabat 

_pernbuat Akta rrnat, oanwa untuk daerah y"ng u"iu;
c_ukup PPAT, Menteri dapar menunjui pejabat-pejabat tertentu [Camat atau xepata oesa iil6;i;Kantor Pertanahan) sebagai ppAr sementara at"u ppni'itruius. Menurut pasal 8 avar /21reraruran pemerrntah tersebut, bahwa ppAT sementara dan ppAT Khusus diberhentiuli.rli
Menteri s€tol_ah 0dak lagi memegang iabatan terseout- karena drnauLurah/Keoala Desa sekarann
ini berada. dalam ruang lingkup Departemen Oalam Negeri, 0"" UIO""S p;rrd-r'"hi;;;T;;;
ruang lingkup Badan pertanahan Nasional (BpN), makicamat tiJax tJgi'secara 

", "ma" ""u"g;iPPAT'.iika carnat ingin berdndak sebagai ppAT, mata c"r*i r"ng Lo"ngkutan harus rnengajukanp€rmohonan kepada BPN kotalkabupaten setempat untuk artun;ui seoagii ppnr senrentaia'atauPPAT Khusus (rihat pasar 7 dan 8 peraturan nrented Nega;'Agrada/kepara eaoan Fertrnah"n
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Bahwa turut sertanya Kepala Desa/Lurah/Camat untuk membenarkan/

menyaksikan/mengetahui dan menandatangani suatu bukti ahli waris dibawah tangan dalam

bentuk surat Keterangan (Pernyataan) waris menimbulkan 2 (dua) permasalahan, yaitu (1)

Apakah yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/camat adalah

mereka (subjek hukum) yang nama-nama dan tanda tangannya tercantum dalam surat

Keterangan (Pemyataan) Waris tersebuL. Atau (2) Apakah yang

dibenarkanldisaksikanidiketahui/dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah formalitas

(bentuk) Surat Keterangan (Pemyataan) Waris tersebut.

Atas permasalahan yang p€rtama, jika yang dibenarkan/disaksikan /diketahui oleh

Kepala Desa/Lurah/camat adalah mereka (subjek hukum) yang nama-nama dan tanda

tangannya tercantum dalam surat Keterangan (pemyataan) waris ters€but, yang berarti

membenarkan/menyaksikan/mengetahui bahwa mereka adalah penduduk desa/lurahy'camat

yang bersangkutan, artinya mereka bertempat tinggal pada satu desa/kelurahan dan

kecamatan yang sama. untuk hal seperti ini Kepala DesalLurah dan camat harus

bertanggung jawab sepenuhnya akan keberadaan mereka, bahwa mereka berdomisili

(bertempat tinggal) pada desa/lurah dan kecama&an yang sama. Akan menimbulkan

masaiah jika temyata Kepala Desa/Lurah dan camat turut serta membenarkary' mengetahui/

menyaksikan dan menandatrangani surat Keterangan (pemyataan) waris untuk mereka

yang namanya tercantum dalam sural Keterangan (pemyataan) waris tidak bertempat

tinggal (beralamat) pada satu Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang sama, bahkan beda

provinsi ataupun beda negara. oleh karena itu jika temyata Kopala D€sa/Lurah dan camat
rnasih tetap turut serta membenarkar/ mengetahui/menyaksikan dan menandatrangani surat

Keterangan (Pemyataan) waris untuk mereka yang nan':znya tercantum dalam surat Ke-

terangan (Pemyataan) waris yang tidak bertempat tinggal (beralamat) pada satu

Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang sama, bahkan beda provinsi atraupun beda negara,

maka tindakan Kepala Desaaurah dan camat dapat dikategorikan sebagai suatu tindak

pidana memberikan Keterangan Palsu.s

Atas permasalahan yang kedua, jika yang dibenarkan/disaksikan/ diketahui oleh

Kepala Desallurah/camat adalah formalitas (bentuk) surat Keterangan (p€rnyataan) waris
tersebut, pertanyaannya apakah Kepala Desa/Lurah dan Camat mempunyai wewenang

untuk membenarkan/menyaksikan/mongetahui surat Keterangan (pernyataan) waris yang

Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan pernerintah Nomor 37 Tahun i99g tentang
Peraturan Jabalan Pejabat Pembuat AKa Tanah).

Dalam Harian Surya (Selasa, 19 Juni 2007, h. 23), ada seorang Lurah dl kelurahan Kota
surabaya diminta ksterangan oleh kepolisian sstempat, karena telah ikut membenarkan/

TgneSggFl Surat Kelerangan Waris (SIOV) dibawah tangan, padahat yang terc€ntum namanya di
dalam sl(w tersebut bekas pembantu keluarga pewaris, yang tiilak rela sete-iah sekian lama meniadi
pembantu mengurus,/merawat harta keluarga pewaris, harta p€waris.iatuh rn€njadi hak waris dari
anak-anak pewaris.
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merupakan buKi perdata. untuk menjawab pertanyaan seperti ini, akan dihubungkan

dengan wewenang Kepara Desa/Lurah dan camat menurut undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

setiap jabatan apapun di negara kita ini mempunyai wewenang tersendiri. setiap

wewenang harus ada dasar hukumnya. Apabila berbicara mengenai wew€nang, maka

wewenang seorang Pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. sehingga jika seorang

Pejabat melakukan suatu tindakan di luar !rcwenang disebut sebagai perbuatan melanggar

hukum. oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu

diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karcna p€mbahasan-pembahasan

ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif. tapi wewenang harus dinyatakan dengan

tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan undangUndang Nomor 23 Tahun 2o14 tentang pemerintahan Daerah
(selanjutnya disebut uu Pemerintahan Daerah) telah ditentukan wewenang camat, Lurah

dan Desa. Wewenang Camat diatur dalam pasal22S ayal (1), sebagai berikut:

a. menyelonggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (6);

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakaq

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentoraman dan ketertiban umum;

mengoordinasii,ian penerapan dan penegakan perda dan perkada:

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di Kecamatan;

f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

g. melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah

kabupater/kota yang ada di Kecamatan; dan

h. mglaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Lurah memiliki wewenang (tugas) sebagaimana diatur dalam pasal 229 ayat (4) UU

Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

c. melaksanakan,pelayanan masyarakat;

d. memelihara kelenteraman dan ketertiban umum:

e- memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan



g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sementara kewenangan Kepala Desa diatur dalam pasal 26 ayat (21 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut uu Desa), sebagai berikut:

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ket€rtiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar_bosarnya

kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. $emanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakiri Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

o. melaksanakan wewenang rain yang sesuai dengan ketentuan peraturan pe,-undang-

undangan.

setelah m.mbaca dengan cermat berbagai ketentuan di atas, kita tidak akan

menemukan wewenang Camat, Lurah dan Desa untuk turut serta mengetahui,

membenarkary'menyaksikan dan menandatangani sKW sebagai tuntutan dari surat
Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat pendaftaran Tanah

(Kadaster), tanggal 20 Desember r969, nomor Dpu1z63t1z69 tentang surat Keterangan

warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan pasal 111 ay at (1) huruf c peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1gg7 tentang pendaftaran

Tanah. sehingga sekarang ini perbuatan atau tindakan camat, Lurah, Desa mengetahui,

membenarkan dan menandatangani sKW seperti sudah merupakan perbualan di ruar

wewenang camat, Lurah dan Desa berdasarkan pasal 126-121 dan 206-207 Undang-

Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
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Berdasarkan uraian pasar 126-127 dan 206-207 Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, temyata camat, Lurah dan juga Desa meraksanakan

wewenang pemerintahan. Dengan demikian camat, Lurah dan Desa berada dalam ruang

lingkup Hukum Administrasi (Negara) dengan posisi sebagai Badan atau pejabat rata
Usaha Negara, daram kedudukan sebagai Badan atau pejabat rata usaha Negara sudah

tentu berhak untuk melakukan suatu tindakan administrasi, seperti mengeluarkan surat
Keputusan yang sesuai dengan wewenangnya. oreh karena iru sangat rancu jika Bukti Ahri

waris yang berada dalam ruang lingkup Hukum perdata harus diketahui, di-benarkan oleh

Badan atau Pejabat rata usaha Negara. Baik Hukum perdata dan tindakan pejabat rata
Usaha Negara mempunyai akibat hukum yang berbeda. Daram Hukum perdata jika kita

tidak puas dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum, sedangkan jika kita

tidak puas deng,n suafu putusan atau tindakan Badan atau pejabat Administrasi Negara

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara. Dan sangat menyimpang

terlalu jauh jika camat, Lurah dan Desa diharuskan membenarkan,

mengetahui/menyaksikan dan menandatangani suatu buKi perdata seperti sloV. s€hingga
jika kita akan mengajukan gugatan untuk membatalkan sKW seperti itu, di mana kita akan

menempatkan posisi camal Lurah dan Desa. Apakah datam ruang lingkup Hukum perdata

atau dalam ruang lingkup Hukum Administrasi, apakah digugat ke pengadiran umum atau ke
pengadilan tata usaha negara.

l,'laka berdasarkan uraian tersebut di atas camat, Lurah dan Desa s€yogianya tidak

berwenang lagi untuk membenarkan, rn3nyaksikan/mengerahui dan menandatangani sr(w
di bawah tangan. Disamping tidak ada wewenangnya berdasarkan pasar 126127 dan 206-
207 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga berada pada ruang lingkup hukum yang

berbeda, Camat, Lurah dan Desa dalam melaksanakan tugas jabatannya tunduk pada

kaidah-kaidah Hukum Administrasi dalam hal ini sebagai badan atau pejabat rata Usaha

Negara, sedangkan SKW perbuatan warga negara secara perorangan berdasarkan Hukum

Perdata.

suatu 'hal yang sangat aneh daram Negara Kesatuan Repubrik rndonesia (NKR|),

temyata makna persatuan tidak terwujudkan dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris,
yaitu masih adanya diskiminasi atau dibedakan :

1- Disesuaikan atau berdasarkan dengan etnis (suku/ras) warga Negara lndonesia.

3. Dalam bentuk formal surat.

4. Pejabat yang membuatnya (atau di hadapan, disaksikan, dibenar-kan oleh pejabat

(pemerintah) rertentu atau Notaris). Kenyataan seperti tersebut harus diakhiri

apapun alasannya, karena sudah tidak sesuai lagi dengan Negara Republik

lndonesia yang sudah merdeka. sehingga bukti waris tidak perru dibedakan alau
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berdasarkan etnis tertentu, tidak perlu dibedakan bentuk fbrmal suratnya dan juga

tidak perlu dibedakan pejabat yang membuatnya.

Hasil diskusi dengan Kepara Seksi Daftar pusat wasiat Direktorat Jenderar

Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik lndonesia, Yennita Dewi, s.H., M.H. pada tanggal 2s Agustus 2016 diperoleh

kesimpulan bahwa:

1. Hingga saat ini pembuatan surat keterangan waris masih digantungkan pada

golongan atau etnis ahli waris yang pejabat pembuatnya pun masih berbeda-

beda;

2. Berbeda dengan keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dan BHp,
keterangan waris yang dibuat secara di bawah tangan dengan disahkan oleh

Lurah dan dikuatkan oreh camat setempat tersebut tidak menetapkan berapa
jumlah atau bagian dari para ahri waris, bahkan sering terjadi, keterangan waris

tersebut dibuat tanpa peneritian sama sekari s€hingga tidak dapat diketahui

secara pasti berapa jumlah ahli warisnya. Kondisi tersebut mengakibatkan sering

terjadi sengketa waris karena tumpang tindih tersebut;

3. Problematika seranjutnya daram pembuatan surat keterangan waris untuk
pribumi adalah tidak dirakukannya pengecekan wasiat terrebih dahuru oreh para

ahli waris seberum dibuatnya pernyataan ahri waris seca, di bawah tangan.

oleh karena itu, jika si pewads temyata pernoh membuat wasiat scara diam-diam

maupun terang-terangan di hadapan Notaris, namun tidak memberitahukannya

kepada ahli warisnya atau orang rain, maka wasiat tersebut tidak akan pernah

diketahui olch ahri waris atau pihak lain yang nantinya akan merakukan

pengalihan hak atas harta peninggalan pewaris. Bisa jadi tanah yag duual oleh

ahli waris sesuai keterangan waris sebenamya sudah diwasiatkan kepada orang

lain sama sekari (di ruar ahri waris menurut undang-undang). sehingga pewarisan

berdasarkan surat keterangan waris untuk pribumi hampir seraru berdasarkan

undang'undang tanpa mempertanyakan ada atau tidaknya wasiat dari pewaris.

Kondisi lersebut yang kadang menyeret Notaris/ppAT yang membuat akta

peralihan hak warisnya dad seorang ahli waris kepada orang yang nama_

namanya tercantum daram surat pemyataan Ahli waris menjadi tergugat atau

turut terguat daram kasus-kasus perarihan hak karena warisan. Karena posisi

Notaris b€nar-benar tergantung pada kejujuran para ahri waris yang hadir dan

melakukan peralihan hak;

4. Perlu dilakukan p€rtemuan dan pembahasan mengenai p€mbuatan waris ini,

yang melibatkan Direktorat Adminstrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik lndonesia, Kementerian Dalam Negeri. Badan
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Pertanahan Nasional, organisasi profesi seperti lkatan Nolaris lndonesia (lNl),

lkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (lppAT) dan perhimpunan Advokat

lndonesia (Peradi);

Sebagai bentuk unifikasi pembuatan keterangan waris, maka seharusnya pejabat

atau lembaga lang diberikan kewenangan unfuk membuat Keterangan waris adalah

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama lslam sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan sebaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor s0 Tahun 2oog tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama,

dan Peradilan Umum sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19g6

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor g

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Para ahli waris dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama atau

Pengadilan Umum, yang kemudian pengadilan akan menetapkan ahri waris setelah

dilakukan pembuktian sesuai alat-alat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan dan pengecekan ke Pusat Daftar wasiat Kementerian Hukum cian Hak Asasi

Manusia untuk memastikan ada tidaknya wasiat dari pewaris. Hal ini dapat memberikan

perlinJungan kepada ahli waris maupun mencegah konflik bagi orang-orang yang sekadar

mengaku sebagai ahli waris dapat memperoleh hak atas suatu warisan.
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BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

'1. Berdasarkan surat Departemen Daram Negeri Direktorat Jendrar Agraria Direktorat
Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember .1969, 

Nomor DpU12,6St12l6g

tentang surat Keterangan warisan dan pembukian Kewarganegaraan dan pasar

111 ayat (1) hunrf c peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1g97 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1gg7 tentang pendaftaran Tanah, masih terdapat
pluralisme dalam ketenfuan pembukian sebagai ahli waris. Untuk golongan Eropa,
cina/1-ionghoa' limur Asing (kecuari orano Arab yang beragama rsram), pembuktian

sebagai ahli wads didasarl€n pada surat Keterangan waris (sKW) yang dibuat oreh

Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan. Golongan Timur Asing (bukan

cina/Tionghoa), dibuktikan sebagai ahri waris berdasarkan sKW yang dibuat oreh

Balai Harta Peninggalan (BHp). Untuk orang lndonesia asli (Bumi putera)

didasarkan pada SKW oleh para ahli waris sendiri yang dibuat di bawah tangan,
bermaterai, yang kemudian diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan carnat s.suai
dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

. Dalam rangka membentuk suatu unifikasi hukum waris dalam hal pembuatan

keterangan waris sebagai dasar pembuktian ahli waris, satu-satunya institusi yang

seyogyanya memiliki kewenangan adalah pengadilan. Dalam hal ini hanya
dibedakan menjadl Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama lslam dan
Peradilan umunr bagi mereka yang berag:ma non lslam. Hal ini sebagaimana yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19g9 tentang peradiran sebaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19g9 tentang peradilan Agama dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang_Undang

Nomor 7 Tahun '1989 tentang peradilan Agama, dan peradilan Umum sebagimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19g6 tentang peradilan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19g6 dan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum. pengadilan akan mengelua*an penetapan
p€ngad;lan setelah para ahri waris mengajukan permohonan dan setelah dirakukan
pembuktian sesuai alat-alat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang_

undangan dan pengecekan ke pusat Daftar Wasiat Kem€nterian Hukum dan Hak

2
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Asasi Manusia untuk memastikan ada tidaknya wasiat dari pewaris. Hal ini dapat

memberikan perlindungan kepada ahli waris maupun mencegah konflik bagi orang-

orang yang sekadar mengaku sebagai ahli waris dapat memperoleh hak atas suatu

warisan.

B. Saran

1. Penduduk lndonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan hanya dibedakan menjadi Warga Negara lndonesia dan Warga

Negara Asing' untuk itu ketentuan yang masih bersifat prurarisme mengenai

kewenangan institusi yang menerbitkan surat Keterangan waris berdasarkan

golongan penduduk (Timur Asing lionghoa, Timur Asing non tionghoa, dan Bumi

Putera) yang dapat menimbulkan diskiminasi penduduk, seyogyanya dihapuskan

dan tidak berlaku lagi di lndonesia.

2. Berdasarkan kajian mengenai lnstitusl/ pejabat satu-satunya yang berwenang untuk

mengeluarkan surat Keterangan waris di lndonesia adalah pengadilan Agama untuk

yang beragama lslam dan Pengadilan Umum untuk selain Bergama lslam. Untuk

memberikan legitimasi dan dasar hukum atas kewenangan tersebut, ketentuan

mengenai Kewenangan Pengadilan dalam mengeluarkan Surat Ket€rangan Waris

hendaknya dituangkan daram undang-undang peradilan Agama dan peradiran

Umum.
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Lampiran 4. CV PENELTTTAN

Ketua Peneliti

A ldentitas Diri

B. Riwayat Pendidikan

C. Pengalaman Penetitian Dalam S Tahun Terakhlr

D. Pengalaman Pengabdlan Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhlr

1 Nama Lengkap Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H
2 JenisKelamin Laki-Laki
3. Guru Besar
4. NIP

1990021001
5. NIDN 0019046503

6. TanggalLahir 27 Januari 1961
7.

081 728. HP
o Alamat Kantor Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya
10 No. Telepory'Fax

1. Hukum Perdata11 Mata Kuliahygdiampu

2. Huktm

3. Kontrak

4. Teknik Perancangan Kontrak

s-t s-2 S3
Narna Perguruan Tinggi Universitas Airlangga Universitas Airlangga Universitas

Airlangga
Bidang llmu Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Kontrak
Tahun Masuk-Lulus 1985-1989 1995-1998 '199$2007

JudulTugas Akhir Bank Garansi Dalam

Perjanjian Kredit Bank

Kedudukan Hak

Tanggungan Dalam

Mendukung Kegiatan

Perbankan Nasional

Azas

Proporsionalitas

Dalam Kontrak

Komersil
Nama

Pembimbing/Promotor
Dr. Marthalena

Pohan, S.H.

Prof. Dr. M. lsnacni,

S.H., M.S.

Prof. Dr. Rudhi

Prasetya, S.H. / Prof.

Dr. Peter Machmud

Mz., S.H., M.S.,

LL.M.

No. Tahun JudulPenelltlan Pendanaan

Sumber Jml(JutaRp.)
2015 'Problenntika Upaya Peninjauan Kembali Perkara

Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata lndonesia

RlGT 30.000.000

2. 2012 Hukum Perdata (Buku Ajar)

No. Tahun J udulPengabdlan KepadaMasyarakat Pendanaan

Sumber Jml (JutaRp.)
1 2015 Prinsip Good

Pernerintahan

Governance dalam Penyelenggaraan RKAT 13.000.000

2 2015 Penrnsalahan Hukum Waris dan Solusi Hukum
dalam Perspektif Adat, lslam, dan BW

3. 2014 Prinsip

UMKM

Perancangan Kontrak Kerjsama Kemitraan RKAT 12.000.000
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E. Publikasi Dalam Jumalllmiah dalam 5 Tahun Terakhir
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