


“a written symbol or character 
representing a speech sound and 

being a component of an alphabet; a 
written or printed communication written or printed communication 

directed to a person or an 
organization; a certified document 

granting rights to its bearer”

(The American Heritage Dictionary of 
English Language, third edition, by 

Houghton Mifflin Company)



keterangan yang menerangkan siapa 
yang meninggal dunia, bagaimana 

status perkawinannya semasa status perkawinannya semasa 
hayatnya, siapa keluarga yang 

ditinggalkan atau ahli-waris yang 
ditunjuknya, siapa (siapa-siapa) 

yang ditentukan sebagai ahli-waris 
dan berapa porsinya masing-masing



J. Satrio

Keterangan Hak Waris disebut juga Surat 

Keterangan  Waris, Surat Keterangan 

Hak Mewaris atau Surat Keterangan Hak Mewaris atau Surat Keterangan 

Ahli Waris. Keterangan Hak Waris 

merupakan surat bukti waris, yaitu surat 

yang membuktikan bahwa yang 

disebutkan di sana adalah ahli-waris dari 

pewaris tertentu



Untuk mengetahui pejabat mana 
yang berwenang untuk membuat 

Surat Keterangan Hak Waris 
sebaiknya kita melihat terlebih 

dahulu penggolongan penduduk 
dan penggolongan hukum yang dan penggolongan hukum yang 
pernah terjadi di Indonesia dan 
yang hingga kini masih berlaku 

secara formal atas kekuatan 
Pasal-II Aturan peralihan UUD-

1945



sebagaimana yang dikenal oleh Psl. 

131 IS jo. Psl. 163 IS mengakibatkan 

terjadinya penggolongan atau terjadinya penggolongan atau 

pluralisme hukum di Indonesia ����

pluralisme Hukum Perseorangan, 

Hukum Keluarga serta Hukum 

Waris di Indonesia



Nomor 31/U/IN/12/1966
menentukan bahwa penggolongan 

penduduk tersebut telah dihapuskan 
dan kantor-kantor Catatan Sipil di dan kantor-kantor Catatan Sipil di 
Indonesia dinyatakan terbuka bagi 
seluruh penduduk Indonesia dan 

tidak membeda-bedakan golongan 
di antara sesama WNI dan hanya 
membedakan antara WNI dengan 

WNA



mengakibatkan terjadinya pluralisme 
kewenangan dalam menerbitkan 
SKHW bagi WNI di Indonesia. SKHW bagi WNI di Indonesia. 

Pejabat yang berwenang 
menerbitkan SKHW di Indonesia 
tergantung dari status atau dari 
golongan manakah WNI yang  

meninggal itu berasal



hanya menyebutkan definisi 
Notaris serta kewenangannya, 

tetapi tidak menyebutkan tetapi tidak menyebutkan 
pembuatan Surat Keterangan 
Hak Waris sebagai salah satu 

kewenangan Notaris di 
Indonesia. 



Pasal 38 ayat (2) dari Wet op het 
Notarisambt di Negeri Belanda 

menyebutkan wewenang penerbitan 
SKHW merupakan kewenangan SKHW merupakan kewenangan 

Notaris; demikian juga dalam Pasal 
14 ayat (3) jo. Ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (4) Wet op de Grootboeken der 

Nationale Schuld (Ned.Stb. 
1912/123)



SE Mendagri c.q. Dirjen Agraria 
No. Dpt/12/63/12/69 tgl. 20 

Desember 1969 ���� menentukan Desember 1969 ���� menentukan 
pejabat yang berwenang 

menerbitkan SKHW 
berdasarkan status atau 

golongan hukum si meninggal



ditujukan kepada seluruh Ketua PT, PTA, 
PN dan PA di seluruh Indonesia yang 

melampirkan surat KMA tgl. 25 Maret 
1991 No. KMA/041/III/1991 yang 1991 No. KMA/041/III/1991 yang 
ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki 
Kusnun, SH prihal “Mohon fatwa 
sehubungan dengan permohonan 

penetapan ahli-waris”. Surat (surat-
surat) KMA ini merujuk kembali kepada 

SE Mendagri c.q. Dirjen Agraria No. 
Dpt/12/63/12/69 tgl. 20 Desember 1969



1. bagi Gol. Eropah dibuat oleh Nota 
ris

2. Bagi Gol. Penduduk Asli (Bumipu 
tra) dibuat dan ditanda-tangani 
oleh para ahli-waris sendiri, disak oleh para ahli-waris sendiri, disak 
sikan oleh Lurah dan diketahui 
oleh Camat

3. Bagi Gol. Timur Asing China dibu 
at oleh Notaris

4. Bagi Golongan Timur Asing Lain 
diterbitkan oleh BHP



bagi WNI penduduk asli, surat keterangan 

ahli-waris yang dibuat oleh para ahli-ahli-waris yang dibuat oleh para ahli-

waris dengan disaksikan oleh 2 orang 

saksi dan dikuatkan oleh 

KaDes/Kelurahan dan Camat tempat 

tinggal pewaris pada waktu meninggal 

dunia (ayat-1 huruf-c angka-4)



Di Medan dan sekitarnya, SKHW 
itu diterbitkan oleh Lurah dan 

diketahui oleh Camat ����
berdasarkan surat pernyataan berdasarkan surat pernyataan 

adt bermeterai dari AW

Di Jakarta dan sekitarnya, SKHW 
itu dibuat oleh para ahli-waris 
sendiri, dikuatkan oleh Lurah 
dan dikuatkan lagi oleh Camat



Bagi WNI turunan Tionghoa, 

Akta Keterangan Hak 

Mewaris dari Notaris.

Bagi WNI keturunan Timur Bagi WNI keturunan Timur 

Asing lainnya, surat 

keterangan waris dari Balai 

Harta Peninggalan



sebanyak 61,91 % oleh Notaris; sebanyak 61,91 % oleh Notaris; 
sebanyak 19,05 % oleh 

Pengadilan Negeri; sebanyak 
9,52 % oleh Lurah dan 

Camat serta 9,52 % oleh 
Balai Harta Peninggalan



jelas ditentukan oleh 
Permenag/KBPN bahwa yang 

berwenang menerbitkan SKHW 
adalah pejabat yang dalam adalah pejabat yang dalam 

wilayah kerjanya terletak rumah 
kematian (sterfhuis) ���� vide 

istilah “…Camat tempat tinggal 
pewaris pada waktu meninggal 

dunia.”



khusus dalam wilayah Indonesia, bagi 
WNI yang termasuk Golongan 

Eropah (Europeans/Europeanen) Eropah (Europeans/Europeanen) 
dan Timur Asing China (Foreign 

Oriental Chinese/Vreemde 
Oosterlingen Chineezen) pada 

umumnya diterbitkan dalam bentuk 
adt oleh Notaris 



apakah setiap Notaris yang 
diminta jasanya dapat 

melayaninya atau haruskah melayaninya atau haruskah 
hanya Notaris yang dalam 
wilayah kerjanya rumah-

kematian (sterfhuis) ex Psl. 23 
BW berada . . . ?



bagi WNI yang terhadapnya SKHW 
wajib diterbitkan oleh Notaris, tidak 

menjadi soal Notaris mana yang menjadi soal Notaris mana yang 
menerbitkannya, demikian juga tak 

jadi soal apakah dibuat dalam 
bentuk minuta (termasuk in-

originali) atau secara dibawah 
tangan ���� tanpa minuta dan tanpa 

komparan



Dalam praktek tidak terdapat 
standarisasi bentuk, ada Notaris 

yang membuat dalam bentuk yang membuat dalam bentuk 
minuta (secara otentik) dan 
sebahagian besar menurut 

kebiasaan membuatnya dalam 
bentuk akta dibawah tangan



SKHW bagi Golongan ini diterbitkan oleh 
Balai Harta Peninggalan. Tidak ada 

standarisasi kewenangan apakah harus 
diterbitkan oleh BHP yang dalam 
wilayah kerjanya rumah kematian wilayah kerjanya rumah kematian 

berada atau boleh diterbitkan oleh BHP 
lain. BHP akan menggunakan Hukum 

Adat atau Hukum Agama (Hukum 
Islam) bila harus menentukan porsi 

dalam SKHW yang harus diterbitkan ����
bentuknya adt



Penggunaan Hukum Adat atau 
Hukum Agama (Hukum Islam) 

dalam menentukan porsi 
terhadap  SKHW yang akan 

diterbitkan BHP sangat 
tergantung kepada etnis dari tergantung kepada etnis dari 

WNI yang minta jasa BHP untuk 
menerbitkan SKHW itu (WNI 

turunan apa? India, Arab, Tamil 
dll.)



Secara praktis mungkin saja 
dalam hal ini terdapat 

persentuhan kewenangan 
antara BHP dengan 

Pengadilan Agama bila harus Pengadilan Agama bila harus 
menerbitkan SKHW bagi 
WNI turunan Arab, India, 

Pakistan atau Tamil dll. yang 
beragama Islam



hanya terdapat 5 (lima) BHP di 
Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, 

Semarang, Surabaya dan 
Makassar, masing-masing Makassar, masing-masing 
dengan wilayah kerja yang 

ditentukan dalam SK Menteri 
(besluit Gubernur Jenderal) 
tentang pembentukan atau 

pendiriannya.



Merupakan instansi vertikal 
dari --karena berada dibawah 

dan bertanggung-jawab 
langsung kepada-- Direktur langsung kepada-- Direktur 

Jenderal Administrasi 
Hukum Umum Departemen 

Kehakiman dan HAM 
melalui Direktur Direktorat 

Perdata



secara praktis SKHW bagi Golongan 
Bumiputra ada yang diterbitkan 
oleh para ahli-waris sendiri dgn 

diketahui Lurah serta diketahui atau 
dikuatkan oleh Camat setempat dan dikuatkan oleh Camat setempat dan 

ada pula yang diterbitkan dengan 
menggunakan kewenangan 

Pengadilan Negeri atau Pengadilan 
Agama setempat, masing-masing 

dengan menerapkan hukum waris 
yang menjadi kewenangannya



mengakibatkan beragamnya bentuk 
SKHW yang diterbitkan bagi 

Golongan Bumiputra ���� beragam 
pula hasil penerapan substansi pula hasil penerapan substansi 

hukum waris dalam SKHW yang 
berkenaan, tergantung sampai 

berapa dalam pemahaman pejabat 
yang menerbitkan SKHW dimaksud 
atas Hukum Waris yang diterapkan 

dalam kasus yang dihadapi



Bagi yang masuk Gol. Bumiputra 
dapat dipergunakan SKHW yang 
diterbitkan mereka dan dikuatkan 

Lurah dan Camat. Apabila 
terindikasi adanya perselisihan di terindikasi adanya perselisihan di 

antara ahli-waris, lebih khusus lagi 
bila ada perselisihan mengenai 

Hukum apa yang akan diterapkan 
dalam menentukan porsi, sarankan 

agar mereka menyerahkan 
penerbitan SKHW itu ke Pengadilan 





Kpts. MA tgl. 27 Okt. 1994 No. 1000-

K/Pdt/1991
Penetapan ahli-waris secara declaratoir yang 
diterbitkan oleh hakim pada suatu Pengadilan 

negeri secara yuridis dapat dibatalkan oleh 
putusan hakim pada Pengadilan Negeri lainnya 

bilamana terbukti bahwa permohonan bilamana terbukti bahwa permohonan 
penetapan ahli-waris tersebut dilandasi oleh 

iktikad buruk (te kwader trouw) dari si 
pemohon, yaitu dengan menyembunyikan 
fakta bahwa masalah keahliwarisan dan 

pembahagian harta peninggalan yang menjadi 
objek penetapan tersebut masih menjadi 

sengketa gugatan perdata yang belum diputus 
oleh Pengadilan Negeri di tempat lain



Merupakan yurisprudensi 
tetap dari Mahkamah Agung 

bahwa permohonan 
penetapan ahli-waris secara 

declaratoir ke Pengadilan declaratoir ke Pengadilan 
Negeri tidak dapat dibenarkan

karena tidak ada Undang-
undang yang mengatur 

masalah ini



80 % (delapan puluh persen) Surat 
Keterangan Hak Waris di Medan 

yang diterbitkan Notaris tidak 
didahului dengan menanyakan 
keberadaan surat wasiat yang keberadaan surat wasiat yang 

diduga pernah dibuat oleh 
Mendiang yang bersangkutan 

semasa hayatnya ���� dpt menim 
bulkan hal yang sifatnya kontro 

versial karena berpotensi konflik bila 
kelak terbukti ada wasiat



bahkan Penetapan tentang 
keahliwarisan yang diterbitkan 

oleh Pengadilan terbit tanpa 
didahului dengan didahului dengan 

mempertanyakan keberadaan 
wasiat yang diduga pernah 

dibuat oleh Mendiang tsb ke 
Daftar Pusat Wasiat Departemen 

Kehakiman & HAM ����
berpotensi konflik



Menurut penelitian di Kota 
Medan, 75 % respondent 

menjawab karena tidak ada menjawab karena tidak ada 
sanksi, 15 % respondent 

menjawab karena waktu yang 
lama dan 10 % respondent 
menjawab karena adanya 

tambahan biaya



Ketersediaan CTR menyiratkan 
kewajiban bagi Notaris selaku 
pejabat pelaksana hukum yang 
profesional untuk memastikan profesional untuk memastikan 

keberadaan wasiat untuk 
menentukan arah jalannya 
penyelesaian warisan ybs ����

secara ab-intestato atau secara 
testamentair ���� kebenaran materil



Di Luar Negeri tidak ada Notaris yang 
memiliki kewenangan seperti yang 
dikenal bagi Notaris di  Indonesia, 
tidak ada BHP, tidak ada Lurah tidak ada BHP, tidak ada Lurah 

atau Camat.

Bagaimanakah solusi untuk menjawab 
kewenangan menerbitkan SKHW 

bagi WNI yang berdomisili di LN ?

(vide Pasal 17 Consulaire Wet)



Dibuat dengan memperhatikan  status 
personil yang bersangkutan 

menurut Psl. 16 AB ���� mungkin 
terjadi renvooi



Upayakanlah sedapat-dapatnya untuk 
terlebih dahulu mempertanyakan 

keberadaan akta wasiat yang diduga 
pernah dibuat mendiang semasa 
hayatnya ke Seksi Daftar Pusat 

Wasiat Departemen Kehakiman & 
HAM di Jakarta sebelum Sdr. HAM di Jakarta sebelum Sdr. 

menerbitkan SKHW selaku Notaris, 
meskipun membutuhkan biaya dan 

waktu. Adalah lebih baik dan 
bijaksana  mencegah terjadinya 
sengketa daripada membiarkan 
peluang untuk itu tetap terbuka



SKHW hanya berguna secara eksternal 

untuk menjelaskan dan mendudukkan 

status keahli-warisan para ahli-waris status keahli-warisan para ahli-waris 

terhadap pihak lain, satu dan lain hal 

untuk memudahkan tindakan 

pengurusan (daad van beheer) dan 

tindakan pemilikan (daad van 

beschikking) atas boedel warisan 

dimaksud



Tidak mengakibatkan berakhirnya 
keadaan tak-terbagi atas harta 

peninggalan, ia hanya peninggalan, ia hanya 
mendudukkan status para ahli-

waris secara yuridis dan 
administratif terhadap pihak 

ketiga ���� dapat dijadikan dasar 
melakukan perbuatan hukum 

lanjutan



SKHW dapat digunakan 
untuk melakukan perbuatan 

hukum lanjutan (incl. 
perbuatan pengurusan dan 
perbuatan pemilikan) atas perbuatan pemilikan) atas 
boedel-warisan, meskipun 
ada di antara ahli-waris itu 

yang tidak bebas menyatakan 
kehendaknya ���� vide aturan 

khususnya



Bila terdapat ahli-waris yang 
tidak bebas menyatakan 

kehendaknya maka SKHW saja 
belum cukup dijadikan dasar 
untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan 

pemilikan (daad van 
beschikking) atau melaksanakan 

peralihan (incl. pembebanan 
atas) hak atas kekayaan yang 

termasuk boedel-warisan



Dapat meyakinkan dirinya siapa 
(siapa-siapa) sajakah yang 

merupakan ahli-waris yang sah merupakan ahli-waris yang sah 
dari mendiang ybs dan hanya 

nama-nama yang tersurat dalam 
SKHW itulah yang dilayani 

untuk membuat akta (akta-akta) 
lanjutan



A public officer who attests or 

certifies writings (as a deed) to 

make them authentic and takes make them authentic and takes 

affidavites, depositions, and 

protests of negotiable papers -

called also notary



Bila memeriksa SKHW 
(khusus yang diterbitkan 

Camat) pastikanlah bahwa 
pejabat yang menerbitkan 
atau menanda-tanganinya atau menanda-tanganinya 

adalah pejabat yang memang 
berwenang untuk 

menerbitkannya menurut 
ketentuan-ketentuan yang 

ada



Jangan sampai pejabat yang 
menanda-tangani SKHW itu 

ternyata pejabat yang eselonnya 
lebih rendah dari Pejabat yang 

memang diberi wewenang untuk itu 
menurut ketentuan yang ada, (mis.: menurut ketentuan yang ada, (mis.: 
Sekwilcam) karena untuk menanda-

tangani SKHW ini tak pernah 
dibuka kemungkinan oleh aturan 

yang ada untuk mendelegasikannya 
kepada pejabat lain yang lebih 

rendah eselonnya.



Fatwa Waris yang diterbitkan oleh 
Pengadilan Agama apabila 

materinya bertentangan dengan materinya bertentangan dengan 
keadaan yang sebenarnya dapat 

dikesampingkan oleh Mahkamah 
Agung

Kpts. MA tgl. 17 Des. 1999 

No. 51-K/Pdt/1994



ditentukan dengan terlebih dahulu 
memastikan apakah penyelesaian 
warisan Mendiang tersebut akan 

dilakukan secara ab-intestato atau dilakukan secara ab-intestato atau 
secara testamentair.

Bila secara ab-intestato, tentukanlah 
portie para ahli-waris menurut 

ketentuan hukum waris ab-intestato 
yang ada ���� perhatikan eksistensi 
perjanjian ttg syarat perkawinan



perhatikan apakah 
substansi wasiat itu 
berisi erstelling saja, berisi erstelling saja, 

legaat saja atau 
berisikan erstelling 

berikut legaat secara 
bersama-sama



langsung dilakukan 
perhitungan hak waris 

masing-masing ahli-masing-masing ahli-
waris dengan 

menentukan sekaligus 
bahagian mutlaknya 

(legitieme portie)



“Saya cabut dst….”

“Saya angkat 

isteri saya bernama FATIMAH 
sebagai satu-satunya yang berhak sebagai satu-satunya yang berhak 

atas seluruh harta peninggalan 
saya”

“Saya tunjuk isteri saya 
FATIMAH tersebut sebagai 

pelaksana wasiat saya ini …dst”



tentukan portie para ahli-

waris dengan memperhatikan 
legitieme-portienya sekaligus legitieme-portienya sekaligus 
dengan mewajibkan kepada 

para ahli-waris untuk 
menyerahkan legaat itu 

kepada legataris



“Saya cabut … dst”

“Saya angkat isteri saya bernama 
FARIDA sebagai satu-satunya yang 

berhak atas seluruh harta 
peninggalan saya”peninggalan saya”

“Saya hibahkan kepada isteri saya 
FARIDA tersebut satu pintu rumah 

terletak di Tasbi Blok OO Nomor 
2003”

“Saya tunjuk isteri saya tersebut 
sebagai wasi …dst”



berikan portie secara ab-
intestato dengan 
kewajiban untuk kewajiban untuk 

menyerahkan legaat 
yang disebutkan dalam 

surat wasiat kepada 
legataris



“Saya cabut … dst”

“saya hibah wasiatkan kepada anak 
saya bernama AHMAD, satu 

pintu rumah yang terletak di Jln. pintu rumah yang terletak di Jln. 
Timor Dalam Nomor 542 Medan”

“Saya angkat anak saya AHMAD 
tersebut sebagai pelaksana 

wasiat …dst”



kesalahan dalam menentukan 
portie dalam penerbitan 

SKHW akan mengakibatkan SKHW akan mengakibatkan 
kerugian terhadap aw 

tertentu ���� dimulainya proses 
hukum acara terhadap 

Notaris yang menerbitkan 
SKHW ybs



Adalah lebih baik 
menerbitkan SKHW (saja) 

tanpa menyebutkan portienya 
(bila ada keraguan) daripada 
menerbitkan SKHW dengan menerbitkan SKHW dengan 
menyebut portienya tetapi 

melanggar ketentuan UU ����
harap diingat bahwa SKHW 
merupakan praemisse dari 

akta boedelscheiding



Jangan sampai terjadi 
bunyi dan substansi 

SKHW bertentangan 
dengan bunyi dan dengan bunyi dan 

substansi akta 
boedelscheiding yang 

dibuat oleh Notaris yang 
sama




