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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ranah hukum keperdataan dapat diartikan sebagai suatu ranah hukum 

dimana di dalamnya terdiri dari berbagai ketentuan yang mengatur mengenai 

kepentingan para subjek hukum dalam masyarakat. Karena ranah hukum 

keperdataan ini bersifat privat, selain mengatur hubungan yang bersifat terbuka 

seperti perjanjian, hukum perdata juga mengatur hubungan yang bersifat tertutup 

yaitu hukum keluarga maupun hukum tentang benda seperti perkawinan, 

perceraian, kematian, pewarisan, dll. Dalam hal pewarisan jika kita melihat pada 

ketentuan KUHPerdata, agar terpenuhinya suatu pewarisan haruslah dapat 

memenuhi 3 unsur yaitu, Pewaris (efflater), Ahli Waris (erfgenaam) dan Warisan 

(Nalatenschap)
1
. Pewarisan kepada ahli waris sendiri, dapat melalui pembuatan 

akta atau surat wasiat atau  didasarkan pada sebagaimana diatur dalam undang-

undang. 

Berbicara mengenai pewarisan dan surat wasiat, sejak dipublikasikannya 

putusan pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dapat dilihat bahwasanya ada sekitar 29.000 putusan yang terkait dengan sengketa 

waris.
2
 Angka ini menunjukkan bahwa tidak sedikit sengketa dalam ranah 

                                                             
1 Karel Wowor, Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata, Jurnal Lex 

Privatum, Vol.VII, No.6, September, 2019,  hlm.101. 
2
 Direktori Putusan MA, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/, diakses pada 15 Oktober 

2020. 
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keperdataan yang terkait dengan suatu pewarisan yang tidak dapat diselesaikan 

dengan cara musyawarah maupun kekeluargaan. 

Pada prinsipnya, harta yang akan diwariskan pada ahli waris ini sudah diatur 

dalam ketentuan undang-undang, yaitu seluruh harta yang ditinggalkan oleh 

pewaris, dengan catatan apabila pewaris atau orang yang meninggal itu belum 

mengambil atau membuat surat yang berisi wasiat, sebagai suatu ketetapan yang 

bersifat sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 874 KUHPerdata. 

Seseorang semasa hidupnya dapat membuat suatu akta, dimana di dalamnya 

berisi tentang apa yang dikehendakinya saat ia telah meninggal dunia. Akta ini 

biasa kita dikenal dengan surat wasiat. Lebih lanjut pada Pasal 875 KUHPerdata, 

dapat diartikan bahwasanya akta ini memiliki kekuatan hukum namun tetap dapat 

dicabut kembali oleh orang yang membuatnya apabila dalam keadaan tertentu, ia 

ingin bekehendak lain, diluar apa yang sudah disahkan oleh nya dalam suatu akta 

wasiat.  

Umumnya, isi dari suatu wasiat yang pewaris buat, yaitu berisi mengenai 

keputusan tentang ketetapan dalam hal harta peninggalan.
3
 Namun, pada 

prakteknya seringkali terjadi konflik yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

keberadaan surat wasiat itu sendiri.  

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan terkait waris, angka yang ada 

tersebut semakin mengalami peningkatan, dengan alasan bahwa masalah 

pewarisan ini, merupakan masalah yang dekat dalam kehidupan manusia. Setiap 

individu memiliki keluarga, dalam keluarga pasti akan mengalami suatu waris, 

                                                             
3
 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm.234. 
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baik berada diposisi pewaris, atau pun sebagai ahli waris. Tingginya angka terkait 

dengan jumlah putusan terkait dengan waris ini membuktikan bahwa, ada kalanya 

dalam ranah keperdataan yang bersifat privat ini, khususnya mengenai 

permasalahan waris, terkadang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, 

namun dibawa melalui jalur litigasi.  

Terjadinya sengketa pembagian harta warisan ini dilatarbelakangi oleh 

alasan pemicu, karena tidak mungkin ada suatu akibat tanpa suatu sebab.
4
 Yang 

menjadi faktor dari dalam yaitu pembagian harta warisan dinilai bagi sebagian 

atau seluruh pihak itu tidak adil, salah satu atau beberapa ahli waris memiliki sifat 

serakah sehingga terjadi sengketa, adanya pemberian dari  pewaris kepada calon 

ahli waris sebagai hibah, namun hibah ini dinilai  tidak memberi keadilan/ tidak 

didampingi suatu akta hibah, calon pewaris tidak mempunyai keturunan, ahli 

waris yang serakah, ahli waris kurang memahami mengenai masalah waris, dan 

harta warisan pembagiannya mengalami keterlambatan atau ditunda.  

Sedangkan sumber yang menjadi faktor eksternal yang menjadi penyebab 

munculnya permasalahan pembagian harta warisan, yaitu  pewaris memiliki orang 

yang dianggap anak dan  diberi hibah, hadirnya penghasut atau muncul orang 

yang menjadi pemicu konflik, serta harta warisan dipinjamkan pada orang  yang 

bukan merupakan ahli waris, yang selanjutnya warisan tersebut berusaha dimiliki 

tanpa adanya itikad yang olehnya untuk dikembalikan.  

                                                             
4 Anita Kamilah dan Rendy Aridhayanti, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa 

Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris 

Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van 

Zaken), Jurnal Wawasan Hukum, Vol.32 No.1, Februari, 2015, hlm.22. 
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Sengketa waris yang timbul karena berbagai alasan dan ketidakadilan, yang 

mungkin diterima dan dirasakan oleh salah satu atau beberapa ahli waris, 

dikarenakan keberadaan surat wasiat yang ditinggalkan pewaris ini tidak menutup 

kemungkinan terjadinya gugatan ke pengadilan dan pengajuan pembatalan surat 

wasiat. 

Didalam KUHPerdata sendiri terkhusus dalam Pasal 913 dikenal mengenai 

legitieme portie. Dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam undang-

undang telah diatur bahwa pada dasarnya, ada bagian yang meskipun oleh pewaris 

ingin ia hapuskan atau abaikan, bagian tersebut tetaplah merupakan bagian yang 

muthlak milik dari para ahli waris. 
5
  

Namun poin utama dari legitieme portie ini yaitu, hak ini barulah muncul 

apabila ahli waris dalam keadaan tertentu, bersungguh-sungguh tampil sebagai 

ahli waris, untuk memperjuangkan hak muthlaknya sebagai ahli waris atau 

legitimaris, yaitu pemegang suatu hak dari legitieme portie.
6
 Oleh karena itu untuk 

memperjuangkan haknya dan tampil sebagai legitimaris ini, dapat dilakukan 

melalui gugatan, yaitu salah satunya berupa gugatan pembatalan surat wasiat.
7
 

Upaya membatalkan surat wasiat ataupun hibah wasiat yang menurut ahli 

waris tidak adil ini dan merugikan hak tertentunya ini, memiliki hubungan atau 

relasi dan dapat didasarkan pada legitieme portie dalam KUHPerdata. 

Berdasarkan alasan umum dan khusus pada uraian di atas, penulis juga 

meyakini bahwa kuatnya pemberlakuan hukum adat dan kemajemukan sistem 

                                                             
5
 Simanjuntak, Op.Cit., hlm.239. 

6 Ibid, hlm.239. 
7 Muhammad G. Ikbal Sunaryo, Pembatalan Surat Wasiat dan Akibat Hukumnya Terhadap 

Harta Warisan Menurut Pasal 834 KUHPerdata, Jurnal Lex Privatum, Vol.VI, No.2, April, 2018, 

hlm.129. 
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hukum di Indonesia ini,
8
 akan sering melukai hak-hak yang dimiliki oleh para ahli 

waris, baik karena adat maupun kurangnya pemahaman hukum para ahli waris.  

Fenomena tersebut juga tampak dari putusan yang penulis angkat dalam 

skripsi ini yakni Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Sby. Putusan tersebut 

dilatarbelakangi dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat 

dikarenakan haknya yang merupakan ahli waris yang sah ini diciderai, karena 

merasa dirugikan maka ia mengajukan gugatan pembatalan surat wasiat ke 

Pengadilan Negeri Surabaya. Pada perkara ini, Ibu dari Penggugat menurut 

hukum memiliki delapan orang anak, yang mana satu anak dari pewaris telah 

meninggal dunia, sehingga dua orang anaknya akan tampil ke muka hukum untuk 

menjadi ahli waris pengganti dari ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut. 

 Ibu Penggugat selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 

Desember 2009. Diketahui semasa hidupnya Pewaris memiliki harta yang mana 

setelah meninggal, harta tersebut menjadi suatu warisan. Disamping itu, Pewaris 

telah membuat Surat Wasiat Nomor 46 Tanggal 22 Agustus 2002 yang pada 

pokoknya berisi menghibah wasiatkan kepada 2 orang anaknya saja, dan seorang 

cucu angkatnya. 

Dengan itu penggugat yang merasa diciderai haknya, Penggugat 

mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum yang petitumnya mengajukan 

pembatalan berkaitan dengan surat wasiat tersebut. Putusan hakim yang diberikan 

                                                             
8 Muhammad Hadlisina Hawari dan Hanafi Tanawijaya, Analisis Hilangnya Hak Waris 

Bagi Ahli Waris Atas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Harta Warisan Secara 

Sepihak (Contoh Kasus Putusan No: 601/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst), Jakarta: Jurnal Hukum 

Adigama, Vol.4, No.1, Juni, 2021, hlm.1246. 
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berkaitan dengan gugatan tersebut yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk 

sebagian dan menyatakan batal surat wasiat tersebut  

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, dapat dilihat bahwa 

suatu Surat Wasiat hanya dapat dirubah dan dicabut kembali oleh dirinya sendiri 

selaku pembuat wasiat. Namun jika kita lihat dalam kasus yang sering kali terjadi, 

isi dari surat wasiat tersebut tentunya baru akan diketahui setelah pembuat surat 

wasiat tersebut meninggal dunia, karena itu permasalahan mengenai 

ketidakpuasan akan adanya suatu surat wasiat baru dapat terjadi setelah pewaris 

meninggal dunia.  

Berkaitan dengan hal tersebut menimbulkan pertanyaan, dikarenakan 

pewaris yang membuat surat wasiat tersebut meninggal dunia, maka seharusnya 

tidak ada yang dapat merubah dan mencabut surat wasiat tersebut. Namun pada 

kenyataannya, sejalan dengan studi putusan yang penulis lakukan, surat wasiat 

tersebut justru menjadi batal. 

Dengan pertimbangan tersebut, penulis berdasarkan pada latar belakang 

tersebut, tertarik untuk mengupas lebih dalam mengenai penegakan hukum 

nasional yaitu hukum perdata terkhusus pada bentuk pembatalan surat wasiat 

berdasarkan legitieme portie, yang tertuang  dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“PEMBATALAN SURAT WASIAT BERDASARKAN KETENTUAN 

LEGITIEME PORTIE DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2017/PN.Sby)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Setelah dilakukan penjabaran terkait latar belakang tersebut, rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Apa yang melatarbelakangi hakim dalam pembatalan surat wasiat 

berdasarkan ketentuan legitieme portie sebagaimana Putusan Nomor 

109/Pdt.G/2017/PN.Sby ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum hak ahli waris yang diciderai haknya 

dikarenakan adanya suatu surat wasiat, sesuai dengan ketentuan legitieme 

portie ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian penting memiliki tujuan yang jelas. 

Tujuan penelitian yang terpenting adalah bagaimana mendatangkan manfaat 

dengan adanya penelitian itu, terkhusus kita dapat memecahkan dan menambah 

referensi jika dihadapkan pada permasalahan dan mencapai penyelesaian dari 

masalah yang dihadapi. Maka dari itu sejalan dengan rumusan masalah yang 

diangkat, orientasi yang diinginkan untuk dicapai yaitu : 

1. Mengetahui dan memahami apa yang melatarbelakangi hakim dalam 

pembatalan surat wasiat berdasarkan ketentuan legitieme portie 

sebagaimana Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Sby. 

2. Mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum hak ahli waris 

yang diciderai haknya dikarenakan adanya suatu surat wasiat, sesuai dengan 

ketentuan legitieme portie. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, juga memiliki kegunaan dan manfaat yang 

dapat diambil dari penulisannya.  Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari 

skripsi ini adalah : 

1. Memahami keterkaitan antara keberadaan dan kedudukan surat wasiat 

terkait dengan pembatalan surat wasiat dan pada pewarisan berdasarkan 

legitieme portie. 

2. Dapat dijadikan sebagai referensi penelitian berikutnya, terkhusus 

memberikan pemikiran tentang surat wasiat pada waris berdasarkan 

legitieme portie. 

 

E. Ruang Lingkup 

Skripsi penulis dengan judul “Pembatalan Surat Wasiat Berdasarkan 

Ketentuan Legitieme Portie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi 

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Sby)” disini penulis sendiri membatasi ruang 

lingkupnya yaitu dari pembatalan surat wasiat berdasarkan legitieme portie itu 

sendiri. 

 

F. Kerangka Konseptual 

Pada dasarnya kerangka teori ini merupakan kerangka yang berisi 

pemikiran, teori, tesis, ataupun pendapat mengenai suatu permasalahan yang 

dimana, dapat dijadikan sebagai pegangan atau perbandingan secara teroritis 

dalam membuat pola dan kerangka berfikir dalam penulisan skripsi ini. 
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Adapun yang penulis jadikan kerangka dari penulisan penelitian ini yaitu, 

didasari oleh teori sebagai berikut : 

1. Asas Kepastian Hukum 

Menurut pendapat Gustav Radbruch, nilai kepastian hukum ini 

merupakan nilai yang paling dasar dari adanya suatu hukum. Teori ini 

berlandaskan pada hakikat dasar yaitu suatu hukum haruslah dan wajib dibuat 

secara tegas dan pasti, artinya disini hukum itu biasanya dibentuk dalam suatu 

ketentuan yang tertulis. Asas merupakan asas yang penting karena letaknya 

berada pada peranan yang dimilikinya, yaitu berisi segala kejelasan dari segala 

produk hukum yang ada. 

Gustav Radbruch juga berpendapat mengenai hukum, memiliki 3 nilai 

dasar yang terkandung, yaitu :
9
 

a. Keadilan (Gerechtigkeit) 

b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) 

c. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) 

Asas kepastian hukum  ini juga dapat dimaknai sebagai suatu kondisi 

atau situasi dimana hukum yang bersangkutan itu memiliki keberlakuan yang 

pasti karena memiliki kekuatan yang konkret. Asas kepastian hukum ini juga 

dapat dimaknai sebagai suatu cara atau sarana bagi para pihak yang mencari 

keadilan (yustisiabel) ini untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila 

mereka dihadapkan dengan tindakan yang sewenang-wenang, artinya 

                                                             
9
 Shinta Dewi Rismawati, Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era 

Komodifikasi Hukum,  Pekalongan : Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol.13, No.1, Juni, 2015, hlm.1. 
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seseorang dalam keadaan tertentu dapat memperoleh jaminan dari hukum, 

karena hukum itu memiliki kepastian. 
10

 

Pernyataan di atas juga selaras dengan apa yang menjadi pendapat Van 

Apeldoorn, dimana ia beranggapan bahwa hukum merupakan suatu hal yang 

konkret dan keamanan hukum merupakan dua sisi dari pada kepastian hukum. 

Dengan kata lain, seseorang haruslah mencari tahu dan memahami apa dasar 

hukum yang melindunginya, sebelum ia tampil kemuka, untuk menuntut 

perlindungan dan keadilan melalui perkara gugatan atau tuntutan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat pula dipahami bahwa kekacauan, 

kekerasan, dan ketidakaturan pada akhirnya akan terjadi apabila tidak ada 

kepastian dalam hukum. Oleh karena itu hukum harus la pasti, dipahami dan 

dapat diterima oleh masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat mengetahui 

apa yang harus dilakukan, mana yang perbuatan yang dilarang dan perbuatan 

yang diperkenankan untuk dijalankan, dalam rangka terciptanya suatu 

ketertiban dan kepastian hukum. 

Kepastian hukum haruslah mengarah pada kejelasan dari pada 

pemberlakuan hukum, serta memiliki konsistensi di dalamnya. Hukum harus 

tegas dan didukung kekuasaan, hukum harus independen sehingga saat 

dilaksanakan ia dapat berdiri tegak dan meskipun ada faktor subjektif lain yang 

mempengaruhi, hukum tetap dapat dijalankan. 

Asas hukum ini tidak dapat dianggap sama dengan norma hukum. 

Meskipun asas hukum dapat dikatakan sebagai inti utama dari adanya hukum, 

                                                             
10

 Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui 

Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Semarang : Jurnal Crepido, Vol.01, No.01, Juli, 2019, 

hlm.14. 
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Asas hukum ini lebih mengarah pada pengaturan dan menjelaskan bahwa 

segala peraturan perundang-undangan dan hukum normatif yang ada itu harus 

berlandaskan pada asas kepastian hukum atau penerapannya harus didasarkan 

pada kepastian hukum, tetapi asas hukum ini bukan lah suatu ketentuan 

normatif.
11

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum mengatur kegiatan 

manusia disegala bidang. Negara selain menjadikan hukum sebagai alat atau 

sarana dalam mengatur manusia, tetapi hukum juga memiliki fungsi sebagai 

pemberi perlindungan hukum pada masyarakat. 

Perlindungan hukum sebagai salah satu perwujudan dari pada fungsi 

hukum itu sendiri. Apabila suatu hukum dalam negara itu dapat memastikan 

terciptanya kepastian, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan serta menciptakan  

kedamaian, maka artinya negara tersebut sudah memberikan perlindungan 

hukum.  

Teori atau asas perlindungan hukum ini, memiliki banyak pengertian 

khususnya dari  pemikiran beberapa pakar hukum yaitu: 
12

 

a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum berarti suatu negara 

memiliki upaya untuk bertindak atas nama hak asasi manusia yang 

diberikan kepadanya, agar negara dapat mewakili tiap individu untuk 

melindungi kepentingan-kepentingannya.
13

 

                                                             
11 Ibid. hlm.15. 
12

 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 

hlm.10. 
13

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.10. 
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b. Menurut Setiono bahwa dalam suatu negara, di dalamnya ada penguasa 

bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum, maka dari 

itu adanya perlindungan hukum ini sebagai tujuan untuk melindungi hak-

hak masyarakat dari adanya kesewenang-wenangan penguasanya tadi. 

Oleh karena itu, dengan dilindungi manusia dapat merasakan dan 

terlindungi martabatnya sebagai subjek hukum.
14

 

c. Menurut Muchsin penyerasian nilai atau kaidah itu penting dalam rangka 

melindungi kepentingan individu. Hal ini dikarenakan sikap tindak 

adalah cerminan nilai yang menjadi dasar bagi manusia untuk hidup dan 

bergaul. Oleh karena itu apabila nilai serasih, ketertiban akan tercipta dan 

perlindungan hukum bisa diberlakukan. 
15

 

d. Menurut Philipus M. Hadjon permasalahan perlindungan hukum itu 

ditujukan pada kaum yang lemah terhadap yang kuat. Baik dalam 

hubungan kuat lemahnya ekonomi ataupun kuat dan lemahnya kekuasaan 

antara yang memerintah dan diperintah. Oleh karena itu perlindungan 

hukum ini eksistensinya yaitu bagaimana ia menjadi payung hukum bagi 

rakyat, agar yang lemah tadi juga merasakan perlindungan.
16

 

Berkaitan dengan perlindungan hukum, sudah sepatutnya bahwa negara 

tidak memberikan perlakuan yang berbeda, baik antara laki-laki dan wanita, 

                                                             
14

 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3. 
15 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia, Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14. 
16

 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2011,  hlm.10. 
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ataupun hal lain. Artinya manusia sebagai subjek hukum ini harus menerima 

perlindungan hukum yang sama antara satu dengan yang lain. 

Perlu digarisbawahi pula, dengan adanya teori perlindungan hukum ini 

diharapkan agar masyarakat merasa terlindungi hak-hak nya dan menerima 

manfaat dari adanya hukum tersebut. 

Perlindungan hukum sendiri juga erat dengan adanya suatu kepastian 

hukum, oleh karena itu dalam pemberlakuan kepastian hukum harus dijalankan 

secara profesional agar kepercayaan masyarakat pada negara dan hukum itu 

tetap terjaga. Apabila masyarakat patuh terhadap hukum, maka hukum yang 

ada akan memiliki kekuatan dan menjadi  efektif. Apabila hukum efektif, maka 

perlindungan terhadap hukum yang diberikan negara akan semakin maksimal. 

Berdasarkan pendapat Muchsin, Perlindungan hukum dapat berbentuk 

dan terbagi menjadi  : 
17

   

a. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan/preventif (prohibited)  

Artinya yaitu perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah dengan 

membuat peraturan. Dengan kata lain, peraturan yang dibuat pemerintah ini, 

merupakan suatu cara atau metode dalam rangka mengantisipasi terjadi 

suatu pelanggaran. 

b. Perlindungan hukum yang bersifat represif  

Artinya perlindungan hukum yang berbentuk hukuman (sanction) 

yaitu dengan saksi maka akan menegakkan peraturan apabila suatu 

peraturan yang dibuat itu dilanggar.  

                                                             
17

 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar 

Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm.31. 
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3. Teori Pertimbangan Hakim 

Demi mencapai kemanfaatan hukum bagi setiap pihak yang 

berkepentingan, maka yang diperlukan adalah suatu putusan hakim yang 

mencerminkan dan mengandung aspek keadilan (ex aequo et bono). Oleh 

karena itu demi mewujudkan tujuan dari pada hukum itu sendiri diperlukannya 

pertimbangan hakim sebagai aspek terpenting, agar selain mencapai keadilan 

hukum juga dapat mencapai kepastian dan kebermanfaatan.
 18

  

Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut 

dengan considerans. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, 

yaitu (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (feitlijke 

gronden), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (rechts gronden). Artinya 

dengan adanya pertimbangan alasan yang jelas atau cukup, barulah hakim 

dapat menjatuhkan putusannya.
19

  

Pertimbangan hakim mengenai hal yang termasuk dalam duduk perkara, 

biasanya dilakukan dengan cara mengutip gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat beserta dengan jawaban Tergugat secara penuh. Pertimbangan yang 

sesungguhnya yaitu pertimbangan mengenai unsur hukumnya.  Pada ranah 

perdata, putusan hakim biasanya memisahkan kedua hal tersebut. 

Pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan mengenai unsur 

hukum yang melindungi kepentingan para pihak biasanya diletakkan pada 

                                                             
18 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004,  hlm.140. 
19 Rai Mantili dan Amantha Aulia Lubis, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap 

Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik, 

Jurnal Hukum Acara Perdata  ADHAPER, Vol.3, No.1, Januari, 2017, hlm.120. 
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bagian yang terpisah, hal ini berbeda dari putusan dalam ranah pidana yang 

biasanya kedua pertimbangan tersebut digabungkan.
20

     

Dengan itu materi yang menjadi pertimbangan hakim seharusnya berisi 

mengenai hal-hal di bawah ini, yaitu: 
21

 

a. Pokok permasalahan serta ketentuan yang diterima atau dalil yang tidak 

disangkal;  

b. Perlunya analisa normatif akan putusan mengenai semua aspek-aspek 

didalamnya; 

c. Mempertimbangkan segala fakta atau suatu hal yang dapat dibuktikan 

saat persidangan;  

d. Perlunya mempertimbangkan  petitum dari Penggugat harus diperhatikan 

dan diadili; 

e. Memperhatikan segala aspek satu demi satu agar didapatlah kesimpulan 

mengenai kebenaran melalui proses yang dijalani dalam rangka melihat, 

dapat dibuktikan atau tidak dalilnya, serta dapat dikabulkan atau tidak 

tuntutannya oleh hakim pada amar putusan.  

Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan 

mengenai suatu perkara, didasari atas berbagai pertimbangan selain dari pada 

pembuktian fakta dan dalil dipersidangan, tetapi pertimbangan hakim dalam 

putusan juga melihat pada teori serta berbagai hasil penelitian yang saling 

berhubungan. Hal ini dikarenakan, sebagai penegak kekuasaan kehakiman, 

                                                             
20 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara 

Perdata, Medan:  Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas 

Sumatra Utara, Vol.11, No.3, 2011, hlm.470-479.  
21 Mukti Arto, Op.cit., hlm.142. 
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penting baginya untuk mencapai tujuan hukum, salah satunya yang terpenting 

yaitu melalui produk putusan pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut 

merupakan salah satu tolak ukur terpenuhinya suatu kepastian hukum. 

Setelah melakukan pertimbangan, adapula pendekatan yang diterapkan 

hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam sengketa perkara yang ada, 

yakni :
22

 

a. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan yang dimaksud yakni mengenai persyaratan yang atas 

dasar peraturan perundang-undangan telah ditentukan. Selain itu juga 

memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara. Contohnya, 

kepentingan penggugat dan tergugat, kepentingan masyarakat, dll. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi 

Sebagai kewenangan daripada seorang hakim, penjatuhan putusan 

biasanya disesuaikan dengan kondisi dari para pihak yang berperkara, 

dengan ini pendekatan seni lebih dominan diterapkan, melalui penentuan 

instuisi dari pada pengetahuan hakim. 

c. Teori Pendekatan Ilmuan 

Meskipun dalam penjatuhan memerlukan pendekatan seni dan intuisi, 

namun tetaplah harus diiringi dengan wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai hukum itu sendiri. agar putusan yang dikeluarkan tetaplah 

menjamin tujuan dari pada hukum itu sendiri. 

 

                                                             
22

 Ahmad Rifa’I, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.105-113. 
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d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Untuk membantu menghadapi berbagai persoalan, pengalaman hakim 

merupakan suatu keunggulan yang dapat membantu, dengan pengalaman, 

hakim dapat lebih menyesuaikan dan mempertimbangkan putusan yang 

akan dijatuhkan, hal ini dikarenakan hakim yang berpengalaman akan lebih 

mengetahui akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut. 

e. Teori Ratio Decendendi 

Penegakan hukum oleh hakim harus didasari alasan untuk menjamin 

kepastian hukum dan menegakan keadilan untuk para pihak, oleh karena itu 

hakim haruslah memperhatikan dan memberikan pertimbangan terhadap 

semua aspek terkait, dengan melihat kembali pada peraturan perundang-

undangan yang dapat dijadikan dasar hukum pada putusan pengadilan.                                    

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini adalah kegiatan ilmiah 

berdasarkan pada pemikiran tertentu, disusun berdasarkan suatu metode yang 

sistematik. Hal ini bertujuan agar kita mampu mempelajari, mengkaji dan 

menganalisis, gejala hukum yang ada.
23

 

Dalam menjalankan suatu penelitian, penentuan metode penelitian harus 

dilakukan dengan tepat supaya penelitian tersebut sejalan dan menuju pada tujuan 

yang sesuai. Unsur penting yang tidak boleh diabaikan adalah penetuan metode 

untuk penelitian tersebut. Selain itu metode penelitian juga berguna untuk mencari 

                                                             
23

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, 

hlm.38. 
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tahu kebenaran yang konsisten.
24

  Terkait penelitian ini, maka metode penelitian 

yang dipilih penulis dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, yakni 

dengan :  

1. Jenis Penelitian 

Melihat pada tujuan yang hendak dicapai, jenis penelitian hukum yang 

penulis lakukan pada skripsi ini yakni penelitian normatif. Dengan kata lain 

skripsi ini dimaksudkan untuk membuat penelitian hukum yang mengarahkan 

pada kesesuaian pada asas-asas hukum, dan taraf sinkronisasi hukum,
25

 dengan 

menggunakan sumber hukum sekunder,
26

  

Penelitian ini juga terrmasuk dalam  penelitian hukum yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif sendiri yaitu akan memberikan penjelasan 

mengenai permasalahan norma hukum, merumuskan norma hukum, dan 

menegakan norma hukum.
27

 Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan 

sifat hukum normatif untuk mendekati dan mengkaji masalah-masalah yang 

diteliti.
28

 

Penulis akan menguraikan dan memberikan gambaran secara 

komperhensif mengenai apa yang dimaksud dengan surat wasiat, serta 

mengenai pembatalannya berdasarkan ketentuan legitieme portie, melalui 

penelitian normatif ini. 

 

                                                             
24

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.17. 
25

 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 55. 
26

 Ibid, hlm.56. 
27

 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm.84. 
28

 Haliman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.84. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian hukum, dikenal berbagai pendekatan dalam penelitian. 

Pada skripsi ini, pedekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 

konseptual, dan pendekatan kasus, 
29

 yang akan penulis gunakan dalam 

mengaji permasalahan.  Artinya akan berusaha mengkaji undang-undang yang 

memiliki kaitan dengan permasalahan yaitu, dalam KUHPerdata dengan 

permasalahan atau isu yang diangkat yaitu dalam hal ini mengenai pembatalan 

surat wasiat, pewarisan, dan legitieme portie. 

3. Bahan Penelitian 

Untuk memberikan jawaban akan permasalahan hukum yang dipilih 

dalam skripsi ini, penulis membutuhkan sumber-sumber yang dijadikan 

sebagai pegangan dan acuan dalam memecahkan masalah yang diangkat. 

Sumber-sumber penelitian hukum yang penulis pakai yaitu dengan 

menggunakan bahan yang secara lengkap dibagi menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 

berkaitaan dengan objek yang diteliti, yakni pembatalan akta wasiat pada 

waris berdasarkan ketentuan  Legitieme Portie. Yang penulis jadikan 

sebagai bahan hukum primer yaitu, perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.
30

 Bahan hukum tersebut terdiri dari : 

 

 

                                                             
29

 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017, 

hlm.133. 
30

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.181. 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 

109/Pdt.G/2017/PN.Sby. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum ini adalah bahan yang berupa buku-buku, dokumen-

dokumen resmi, publikasi harian/majalah, jurnal-jurnal dan karya tulis 

ilmiah. Bahan ini dapat menampilkan penjelasan tentang bahan hukum 

primer yang memiliki keterkaitan dengan pembatalan surat wasiat pada 

waris berdasarkan ketentuan Legitieme Portie. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum ini berisi tentang petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekuder. Bahan hukum tersier 

dapat berasal dari surat kabar, majalah, ensiklopedia, kamus dll.
31

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan Studi Kepustakaan  sebagai 

teknik pengumpulan bahan hukum yang dibutuhkan. Dengan kata lain penulis 

melakukan penelitian hukum ini dengan upaya mencari dan mengumpulkan 

bahan-bahan dari berbagai sumber kepustakaan (content analisys)
32

  yaitu 

KUHPerdata, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan 

dengan judul dan permasalahan yang diangkat, dll.  

 

 

                                                             
31

 Ibid, hlm.141. 
32

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005,  hlm.22. 
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5. Teknis Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini akan menerapkan teknik menganalisis bahan-bahan hukum 

dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penguraian dan penjabaran 

bahan  dengan teliti, dan dengan menggunakan kalimat yang logis, efektif, dan 

teratur, serta tidak mengandung ketimpangan. Hal ini dimaksudkan agar 

memudahkan penulis untuk melakukan analisis dan interpretasi dalam 

memahami hasil dari penelitian. 
33

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini menggunakan teknik 

penarikan kesimpulan yaitu dengan menggunakan cara deduktif. Artinya dalam 

hal penarikan kesimpulan pada skripsi ini, penulis akan mulai dari hal yang 

universal kemudian mengerucut pada hal yang khusus.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33
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34
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