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PERBANDINGAN HUKUM WASIAT HARTA PENINGGALAN 

BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA 

Abstrak 

Hukum waris yang berlaku secara di Negara Indonesia belum tersusun dan terbentuk 

secara khusus, dan hukum waris yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat dan di 

Indonesia, menggunakan hukum waris yang berdasarkan KHI, hukum Adat dan hukum 

Perdata Eropa. Berdasarkan fakta di masyarakat Indonesia, bahwa hukum yang berlaku 

yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran syariat agama Islam dan hukum perdata 

yang berkembang dan berlaku dimana wasiat atau testament ini dianggap sebagai 

pemicu sekaligus solusi terbaik dalam menyelesaikan pertikaian diantara ahli waris 

dalam hal pembagian warisan. Dalam pelaksanan hukum wasiat atau testament di 

masyarakat memiliki perbedaan antara KUHP dan ajaran syariat Islam, antara kaidah 

hukum hukum yang berlaku dan implementasi kaidah hukum di masyarakat tentang 

pembuatan akta surat wasiat atau testament yang terjadi di era globalisasi ini. 

Sebagaimana contoh kasus gugatan akta wasiat oleh Freddy Widjaja sebagai anak lahir 

dari nikah di bawah tangan dengan orang tua menikah sesuai dengan agama Budha, dan 

ditetapkan sah oleh negara dari pendiri Sinarmas Group Eka Tjipta Widjaja kepada 5 

(lima) saudara tirinya, dengan gugatan akta wasiat nomor 60, tanggal 20 April 2008 di 

PN Jakarta Pusat dengan register perkara nomor: 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. pada 

tanggal 16 Juni 2020. Dalam kasus ini terdapat beberapa fenomena hukum sebagai 

masalah pokok dalam penerapan hukum wasiat. Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwa: (1) Hukum dan tata cara wasiat harta peninggalan menurut KH I  dan KUHP 

harus memenuhi ketentuan aturan yang terdiri dari: syarat-syarat pewasiat harta atau 

pemberi wasiat, penerima wasiat atau ahli waris, barang yang diwasiatkan, ijab qobul, 

dan kadar wasiat; (2) Terdapat persamaan pada kedua hukum wasiat diatas tentang 

penyerahan akan hak wasiat harta untuk seluruh atau sebagian daripada harta 

pembuat wasiat; (3) Terdapat perbedaan pada proses penerbitan surat akta wasiat 

dalam KHI dapat dilakukan secara lisan, sedangkan dalam KUHP harus berupa akta 

surat wasiat dengan akta notaris; (4) Analisa hukum wasiat harta terjadi pada kasus 

gugatan akta wasiat Freddy Widjaja Nomor: 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, terdapat 

perbedaan penerapan KHI dan KUHP, yaitu terletak urutan daftar penerima harta wasiat 

dan derajat kekerabatan keluarga, serta komposisi jumlah penerimaan atau pembagian 

harta wasiat menurut ketentuan derajat keluarga; dan (5) analisa perbandingan hukum 

wasiat harta peninggalan dalam kasus gugatan akta wasiat Freddy Widjaja dengan 

Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa hasil pernikahan dibawah 

tangan beda agama dan secara sah agama yang tidak dilakukan pencatatan nikah oleh 

negara, maka menyebabkan hubungan perdata berkaitan hak harta warisan adalah tidak 

sah dan tidak diperbolehkan. Akan tetapi berhak atas hak harta wasiat. 

 

Keyword : Wasiat Harta, Perbadingan, Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, dan Kasus Freddy Widjaja Nomor Perkara 301/Pdt.G/2020/PN 

Jkt.Pst 

Abstract 

 

Inheritance law that applies in the State of Indonesia has not been specifically structured 

and formed, and inheritance law which is applicable and implemented by the 
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community and in Indonesia, uses inheritance law based on KHI, Customary law and 

European Civil law. Based on the facts in Indonesian society, that the prevailing laws in 

Indonesia are influenced by the teachings of Islamic law and civil law which develops 

and applies where this will or testament is considered the trigger as well as the best 

solution in resolving disputes between heirs in terms of inheritance distribution. In the 

implementation of wills or testaments in society there are differences between the 

Criminal Code and the teachings of Islamic law, between the applicable legal rules and 

the implementation of legal principles in society regarding the making of wills or 

testaments that occur in this era of globalization. As an example of the case of a will by 

Freddy Widjaja as a child born under the hand of a married parent in accordance with 

Buddhism, and legalized by the state from the founder of Sinarmas Group Eka Tjipta 

Widjaja to his 5 (five) half brothers, with a will number 60, dated April 20, 2008 at the 

Central Jakarta District Court with case register number: 301 / Pdt.G / 2020 / PN 

Jkt.Pst. on June 16, 2020. In this case there are several legal phenomena as the main 

problem in the application of will. The results of this study indicate that: (1) The laws 

and procedures for wills of inheritance according to the KHI and the Criminal Code 

must comply with the provisions of the rules which consist of: the requirements for the 

estate's will or will, the will or the heir, the inherited goods, the qobul consent, and 

testament content; (2) There are similarities in the two wills above regarding the transfer 

of wills for all or part of the estate of the will maker; (3) There are differences in the 

process of issuing a will in KHI that can be done orally, whereas in the KUHP it must 

be in the form of a will with a notary deed; (4) Legal analysis of estate wills occurred in 

the case of Freddy Widjaja's will of law suit Number: 301 / Pdt.G / 2020 / PN Jkt.Pst, 

there are differences in the application of the KHI and the Criminal Code, namely the 

list of the recipients of the will and the degree of family kinship, and composition of the 

amount of receipt or distribution of wills according to the provisions of family degree; 

and (5) comparative analysis of legacy wills in the case of Freddy Widjaja's will with 

the Constitutional Court Decision Number: 46 / PUU-VIII / 2010 shows that the results 

of marriages are under the hands of different religions and legally religions that are not 

registered by the state. causing civil relations related to inheritance rights is illegal and 

not allowed. However, it is entitled to the right of wills. 

 

Keyword : Wills of Assets, Comparisons, Compilation of Islamic Law, Civil Code, 

and Freddy Widjaja Case Case Number 301 / Pdt.G / 2020 / PN Jkt.Pst 

 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum di 

Indonesia adalah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat 

Indonesia yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan sosial. Hukum waris yang 

berlaku secara di Negara Indonesia belum tersusun dan terbentuk secara khusus, dan 

hukum waris yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat dan di Indonesia, 

menggunakan hukum waris yang berdasarkan Kompilasi hukum Islam, hukum Adat dan 
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hukum Perdata Eropa. Hukum harta wasiat tersebut terjadi dikarenakan ketentuan-

ketentuan hukum harta wasiat yang ditetapkan dan diberlakukan sebagai produk hukum 

pada masa pemerintah Kolonial Belanda untuk masyarakat Inodesia. 

Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum di Indonesia mengenai 

kedudukan sah Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia terkait dengan 

hukum harta wasiat. Harta wasiat (testament) beserta aturan dan ketentuannya telah 

diatur sedemikian rupa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perkara tentang 

harta wasiat (testament) merupakan perkara perdata dimana memiliki intensitas tinggi 

yang masih menjadi problematika kehidupan dalam bidang hukum di masyarakat 

Indonesia. Harta wasiat sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Ilmu Fiqih Islam), 

dijelaskan bahwa harta wasiat diadakan dan ditentukan, serta diatur sedemikian halnya 

seperti hukum lainnya bertujuan dalam menjaga kemaslahatan umat, keadilan 

masyarakat dan kesesuaian dengan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam 

hal pengertian harta wasiat yang dimaksud adalah harta wasiat berupa harta sebagai 

bagian dari sistem perpindahan harta milik (sarwah) yang diserahterimakan dari 

pembuat harta wasiat kepada penerima harta wasiat yang ditunjuk sah sesuai dengan 

hukum. 

Berdasarkan fakta di masyarakat Indonesia, bahwa hukum yang berlaku yang ada 

di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran syariat agama Islam dan hukum perdata yang 

berkembang dan berlaku dimana wasiat atau testament ini dianggap sebagai pemicu 

sekaligus solusi terbaik dalam menyelesaikan pertikaian diantara ahli penerima hak 

waris harta wasiat dalam hal penerimaan harta warisan, dan ahli penerima hak waris 

mematuhi dan melaksanakan wasiat terakhir berupa kehendak terakhir dari pemberi 

harta wasiat atau pewaris tersebut sebagaimana tertuang dalam wasiat itu. Namun 

demikian, agar pembagian harta sesuai dengan ketentuan dan isi wasiat (testament) 

tersebut secara adil, terstruktur secara hukum dan sesuai kaidah hukum harta wasiat 

dapat dilakukan, maka hukum harta wasiat memberikan batasan kaidah atau aturan harta 

wasiat (testament) itu, yaitu kaidah atau aturan harta wasiat yang ditetapkan tersebut 

harus sesuai dan secara hukum tidak bertentangan dengan Undang-undang atau Kitab 

Undang-undangn Hukum Perdata dan ajaran syariat Islam.  

Dalam praktik pelaksanan penerapan hukum harta wasiat (testament) di Indonesia 

secara impelmentatif dan implikatif terdapat perbedaan antara penerapan hukum harta 
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wasiat pada kaidah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan aturan syariat Islam 

terutama dalam pembuatan surat akta wasiat (testament) yang masih banyak terjadi di 

era globalisasi ini dan menjadikan sebuah perbedaan implementasi dan implikasi hukum 

sebagai peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perbedaan implementasi dan 

implikasi hukum harta wasiat terjadi salah satunya disebabkan oleh masih digunakan 

dan diberlakukan beberapa hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan belum adanya 

produk hukum khusus yang mengatur tentang hukum harta wasiat. Begitu juga terjadi 

dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga mempengaruhi kedudukan hukum dan 

pemberlakukan hukum harta wasiat di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan 

belum ada produk hukum yang dapat digunakan dalam harta wasiat, sehingga 

menyebabkan seringkali terjadi perkara persengketaan harta wasiat di bebrapa lembaga 

hukum di Indonesia. Sebagaimana contoh kasus gugatan akta wasiat oleh Freddy 

Widjaja sebagai anak lahir dari nikah di bawah tangan dengan orang tua menikah sesuai 

dengan agama Budha, dan ditetapkan sah oleh negara dari pendiri Sinarmas Group Eka 

Tjipta Widjaja kepada 5 (lima) saudara tirinya. Kasus gugatan akta wasiat dengan 

register perkara Nomor 60, tertanggal 20 April 2008 oleh Freddy Widjaja sebagai anak 

pendiri Group Sinarmas sebagaimana dimaksud diatas di Pengadilan Negeri (PN) 

Jakarta Pusat yang terdaftar dengan nomor perkara 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. pada 

tanggal 16 Juni 2020. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan fenomena hukum wasiat atau 

testament yang terjadi di masyarakat berupa belum adanya belum ada kesatuan atau 

keseragaman hukum atau kompilasi hukum yang mengatur hal tersebut baik dari Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis ingin 

mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian komparasi tentang hukum wasiat 

harta dengan judul: “Perbandingan Hukum Wasiat Harta Peninggalan Berdasarkan 

Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia”. 

Permasalahan dalam penelitian berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

diintenskan pada permasalahan perbandingan Hukum Wasiat Harta peninggalan 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di 

Indonesia. Latar belakang masalah tersebut, penulis tetapkan sebagai rumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana perbandingan Hukum Wasiat Harta 

Peninggalan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia?” 
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Tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui 

lebih detail tentang perbandingan Hukum Wasiat Harta peninggalan berdasarkan 

Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. 

2.  METODE  

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: Jenis 

Penelitian Jenis penelitian kepustakaan atau penelitian literatur (Library Research), 

dengan pendekatan kualitatif.  Metode Pendekatan Penelitian, Penulis menggunakan 

metode pendekatan penelitian skripsi sebagai berikut: Yuridis, yaitu pendekatan 

penelitian dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan penelitian. 

Normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan menentukan masalah penelitian 

berdasarkan norma-norma yang berlaku dan dapat digunakan acuan dalam penelitian 

ini.  

Sumber Data Penelitian, Data primer yang digunakan penelitian ini adalah data 

sumber Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan contoh 

kasus gugatan akta wasiat oleh Freddy Widjaja dengan register perkara nomor: 

301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. pada tanggal 16 Juni 2020.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tata cara bagaimana mewasiatkan harta wasiat diatur hukum Islam sebagai berikut: 

Pemilik Harta Wasiat sebagai Pemberi Wasiat Harta, Pemilik harta sebagai pemberi 

wasiat harta diatur dengan ketentuan, yaitu harus sudah dewasa dan memiliki 

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, merdeka bebas memilih dan 

memutuskan, tidak ada u n s u r  paksaan dari pihak siapapun dan dimanapun. Oleh 

karena itu, pemberi wasiat harta karena terpaksa dan tidak memiliki akal sehat, 

serta tidak mumayyiz dalam pelaksanaan pembuatan surat akta wasiat menjadi 

tidak sah wasiatnya.  Ahli Waris sebagai Penerima Wasiat, Harta wasiat diberikan 

dan diserahterimakan kepada yang berhak dan memenuhi syarat dan rukun wasiat harta 

yang berlaku baik kepada yayasan atau lembaga kegiatan sosial, kegiatan keagamaan 

masyarakat, dan bentuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan kaidah aturan Islam. 

Terdapat ketentuan bahwa wasiat harta yang dilakukan oleh seseorang Muslim 

kepada non-muslim, maka wasiat harta itu dianggap itu sah apabila penerima wasiat 
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harta non-muslim tersebut berada di wilayah penduduknya dengan kuantitas terbesar 

adalah beragama Islam. 

Harta atau kekayaan yang ditetapkan sebagai harta wasiat harus memenuhi syarat, 

yaitu: dapat diserahterimahkan hak kepemilikian harta kekayaan dari pemberi wasiat 

kepada ahli waris sebagai penerima wasiat, memiliki kadar atau nilai jelas, terukur, 

dan bermanfaat bagi a h l i  w a r i s  s e b a g a i  penerima wasiat, bukan harta haram 

atau memiliki muddarat bagi penerima wasiat atau pihak lainnya di kemudian waktu. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam syarat wasiat harta, Ijab Qabul dalm kontekstual 

ini diartikan sebagai serah terima harta wasiat antara pemilik harta sebagai pemberi 

wasiat dengan ahli waris sebagai penerima wasiat yang d i m a n a  h a r t a  w a s i a t  

a k a n  b e r u b a h  s t a t u s  k e p e m i l i k a n n y a  s e t e l a h  pewasiat a t a u  p e m b e r i  

w a s i a t  h a r t a  meninggal. Ijab qabul dipersyaratkan harus dengan dan melalui lafal 

jelas baik harta yang menjadi harta wasiat sebagai objek wasiat, baik secara tertulis 

maupun secara lisan, dan ijab qabul ini laksankaan dihadapan saksi, yaitu 

sebanyak dua orang saksi. 

Di dalam kaidah Kompilasi Hukum Islam dan KUHP sama-sama membatasi 

besarnya nilai wasiat harta dengan kadar nilai maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh 

harta warisan yang akan diwasiatkan. Jika kadar nilai wasiat harta melebihi ketentuan 

wasiat harta, yaitu 1/3 dari harta warisan, maka harus memperoleh ijin dari para ahli 

waris keluarga pemilik harta wasiat.  

Sedangkan tata cara mewasiatkan harta wasiat sesuai Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata sebagai berikut: Pemilik Harta sebagai Pemberi Wasiat Harta, Pemilik 

harta atau pemberi wasiat h a r t a  ialah harus seorang laki-laki atau perempuan sebagai 

o r a n g  y a n g  menyerahkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang 

diperoleh beserta kewajiban-kewajiaban yang harus dilaksanakan sebagai 

dicantumkan dalam akta surat wasiat. Ahli Waris Sebagai Penerima Wasiat Harta, Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata m em p e r s ya r a t k an  penerima wasiat harta harus 

laki-laki atau perempuan sebagai penerima h a r t a  wasiat dari p e m i l i k  h a r t a  

s e b a g a i  pemberi wasiat,  s e r t a  h a r u s  c a k a p  a t a u  m u m ay y i z  untuk 

menerima wasiat harta. Ketentuan dan persyaratan ini sebagaimana diatur pada Pasal 

912 KUHP. Harta Benda yang Diwasiatkan Sebagai Harta Wasiat, Harta benda atau 

kekayaan yang dapat dijadikan sebagai wasiat harta merupakan harta benda bergerak 
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dan tidak bergerak, serta harta wasiat dapat dinikmati sebagian atau seluruh dari harta 

wasiat  sebagai harta warisan.  Batasan Wasiat Harta, Batasan harta wasiat dalam 

suatu wasiat harta diatur sebagaimana diatur pada Pasal 931 KUHP berupa legitime 

portie dimana legitime portie atau bagian mutlak adalah persyaratan batasan wasiat 

harta dimana semua bagian dari harta wasiat atau harta kekayaan peninggalan harus 

diberikan kepada ahli waris penerima wasiat dalam garis lurus keturunan keluarga 

menurut Undang-undang yang berlaku, harta wasiat yang tidak diperbolehkan atau tidak 

diperbolehkan dalam menetapkan sesuatu wasiat harta, baik selaku pembagi harta 

wasiat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku  

pemberi wasiat harta. 

Dalam pembuatan surat wasiat baik dengan akta surat wasiat maupun dengan 

secara lisan, terdapat persamaan dalam ketentuan hukumnya antara Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Kompilasi  Hukum Islam, yaitu bahwa isi dari surat 

wasiat tersebut dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata maupun dalam 

k o m p i l a s i  hukum  Islam dalam hal penetapan penerima wasiat harta atau 

penunjukan hak waris terhadap seluruh atau sebagian dari pada harta kekayaan 

pewaris sebagai harta wasiat, dimana hak tersebut meliputi hak aktiva dan hak pasiva 

pewaris harta wasiat atau penerima wasiat harta dan besarnya sebanding dengan jumlah 

harta wasiat atau harta warisan. 

Analisa Hukum Wasiat harta terhadap kasus Gugatan Akta Wasiat Freddy 

Widjaja dengan register Pengadilan Negeri Jakarta dengan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PN 

Jkt.Pst lebih menekankan pada permasalahan hukum wasiat harta, terutama pada akta 

wasiat. Hukum wasiat ini dianalisa disesuaikan dengan hukum wasiat yang berlaku di 

Indonesia dilihat dari segi dimensi keadilan dan hukum berlakunya ketentuan-ketentuan 

hukum wasiat, tidak dapat dihindari akhirnya dengan membandingkan antara ketentuan 

hukum wasiat harta satu dengan ketentuan hukum wasiat harta berbeda lainnya. 

Ketentuan hukum wasiat harta yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum wasiat 

harta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata yang 

berlaku. 

Eksistensi ketiga ketentuan hukum wasiat ini, sebenarnya tidak ada masalah 

dalam pemberlakuannya, dengan syarat bahwa setiap hukum tersebut berlaku sesuai 

dan untuk subjek hukumnya masing-masing. Artinya, setiap hukum tersebut digunakan 
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untuk setiap subjek hukum untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Jadi 

subjek hukum tidak dapat dicampuradukkan maisng-masing sistem untuk 

menyelesaikan permasalahan wasiat harta sesuai dengan kepentingan dari masing-

masing subjek hukum tersebut. 

Analisa Hukum Wasiat Kasus Gugatan Akta Wasiat Freddy Widjaja dengan 

register perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. 

ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut: Kasus gugatan akta 

wasiat Freddy Widjaja berdasarkan isi petitum pertama, yaitu anak lahir dari nikah di 

bawah tangan dengan orang tua menikah sesuai dengan agama Budha dan yang 

ditetapkan sah oleh negara dalam garis ke bawah keturunan. Akan tetapi, penerima hak 

harta wasiat anak lahir dari nikah resmi baik secara agama dan negara lebih berhak atas 

harta wasiat daripada anak-anak lahir dari nikah di bawah tangan, meskipun telah 

disahkan oleh negara dalam garis ke bawah keturunan keluarga dan berhak atas wasiat 

harta. Namun demikian, tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa kasus tersebut diatas belum sesuai dengan ketentuan Islam 

mengenai wasiat harta sebagaimana diatur dalam kitab suci Al - Qur’an dan beberapa 

tuntunan hadist nabi Muhammad SAW, yaitu Q.S. An-Nisa’, dimana 25 (dua puluh 

lima) urutan penerima hak harta wasiat berdasarkan derajat kekerabatan keluarga, 

antara lain status anak dalam garis ke bawah keturunan keluarga. Sedangkan dalam 

kasus ini, penerima harta wasiat tidak termasuk dalam daftar 25 (dua puluh lima) urutan 

penerima hak harta wasiat berdasarkan derajat kekerabatan keluarga, meskipun 

sebenarnya penerima harta wasiat sudah dimasukan dalam daftar penerima wasiat harta 

dalam akta wasiat, yaitu akta wasiat nomor 60. Berdasarkan isi petitum kedua kasus 

gugatan akta wasiat Freddy Widjaja yang berisi kurang lebih tujuh tuntunan secara 

garis besar lebih menekankan pada tuntutan hak atas jumlah penerimaan harta wasiat 

yang tentukan didasarkan pada isi petitum pertama kasus gugatan tersebut. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam tersirat dalam Al-Qur’an dan Hadist nabi 

Muhammad SAW, yaitu sesuai ketentuan surat Al-Baqarah p a d a  ayat 180 dan Al-

Maidah di dalam ayat 106, serta terdapat pada sunnah rasul dimana menjelaskan rukun 

hukum wasiat harta yang harus dipenuhi. Akan tetapi, dalam kasus gugatan ini belum 

sepenuhnya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, lebih didasarkan pada ketentuan 

jumlah penerimaan pembagian wasiat harta yang terdapat pada KUHPerdata Pasal 863, 
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Pasal 913, dan Pasal 914. 

Analisa terhadap hukum wasiat harta pada kasus gugatan surat akta wasiat 

Freddy Widjaja dengan register Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta dengan Nomor: 

301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. ditinjau dari KUHPerdata dengan hasil sebagai berikut: 

Gugatan akta wasiat Freddy Widjaja, lebih difokuskan pada pasal 863 KUHPerdata 

tentang anak lahir dari nikah di bawah tangan dengan orang tua menikah sesuai dengan 

agama Budha. Freddy Widjaja telah ditetapkan sah oleh negara sebagai anak keturunan 

keluarga dan dinyatakan sah dan memiliki hal untuk mendapatkan harta warisan 

sebesar 1/3 (sepertiga) bagian harta warisa yang seharusnya diterima oleh anak garis 

keturunan keluarga, jika dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dalam kasus gugatan 

akta wasiat ini, Eka Tjipta Widjaja memiliki 28 anak yang terdiri dari 15 anak resmi 

dan 13 anak lahir dari nikah di bawah tangan. Salah satu 13 anak tersebut adalah 

Freddy Widjaja dinyatakan sah sebagai anak oleh negara sebagai calom pewaris harta 

kekayaaan ayahnya. Pernyataan sah tersebut dituangkan dalam Keputusan PN Jakarta 

Pusat Pusat tertanggal 3 Februari 2020. Berdasarkan ketentuan hukum wasiat harta 

KUHPerdata, penerima harta wasiat dalam kasus ini sudah dimasukkan dalam daftar 

penerima harta wasiat dalam akta wasiat nomor 60. Gugatan akta wasiat nomor 60 oleh 

Freddy Wwidjaja, dengan berisi tujuh tuntutan lebih menekankan pada pelaksanaan 

Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata, yang berisi tentang komposisi penerimaan harta 

wasiat dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 863. 

Berdasarkan analisa hukum wasiat harta kasus gugatan akta wasiat Freddy 

Widjaja dengan register perkara Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 301/Pdt.G/2020/PN 

Jkt.Pst. dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerapan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dan KUHPerdata, yaitu terletak urutan daftar penerima harta wasiat dan 

derajat kekerabatan keluarga dan komposisi jumlah penerimaan atau pembagian harta 

wasiat menurut ketentuan derajat keluarga, berupa status anak dan urutan daftar 

penerima harta wasiat. Dalam kasus ini, lebih menitikberatkan pada penerapan 

KUHPerdata pada Pasal 863, Pasal 913, Pasal 914, dan Pasal 920. Bila didasarkan pada 

penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka pada kasus ini tidak sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam dalam pembagian harta wasiat baik urutan daftar penerima 

harta wasiat dan derajat kekerabatan keluarga dan komposisi jumlah penerimaan atau 

pembagian harta wasiat menurut ketentuan derajat keluarga, sebagaimana diatur oleh 
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Allah SWT dalam Surat An-Nisa’, Al-Baqarah ayat 180 dan Al-Maidah ayat 106, 

serta hadist Rasulullah SAW. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan kajian teori, kerangka pemikiran dan hasil analisis hasil 

penelitian, maka peneliti memperoleh hasil penelitian dengan beberapa kesimpulan 

sebagaimana peneliti tuliskan di wabah sebagai berikut: Hukum dan tata cara wasiat 

harta peninggalan menurut Kompi l as i  Hukum Islam dan KUHP harus memenuhi 

ketentuan aturan yang terdiri dari: syarat-syarat pewasiat harta atau pemberi wasiat, 

penerima wasiat atau ahli waris, barang yang diwasiatkan, ijab qobul, dan kadar 

wasiat. Terdapat persamaan d a n  p e r b e d a a n  d a l a m  h u k u m  d a n  t a t a  c a r a  

p e m b u a t a n  w a s i a t  a t a u  a k t a  w a s i a t  h a r t a  p e n i n g g a l a n  sesuai 

ketentuan dan aturan Kompilasi Hukum Islam dan KUHP. P e r s am aan  h u k u m  

d a n  t a t a  c a r a  p e m b u a t a n  w a s i a t  a t a u  a k t a  w a s i a t  h a r t a  

p e n i n g g a l a n ,  yaitu terletak pada isi atau pernyataan dari akta wasiat atau surat 

wasiat harta sama-sama bersubstansi pe rn ya taan  tentang pengangkatan atau 

penunjukan ahli waris atas hak wasiat harta p e n i n g g a l a n  untuk seluruh atau 

sebagian harta peninggalan kepemilikan sah secara hukum pemberi atau pembuat 

wasiat, dimana h a k  a h l i  w a r i s  tersebut meliputi hak aktiva dan hak pasiva 

pewasiat dan dengan ketentuan kuantitasnya sebanding dengan harta wasiat yang 

dijadikan wasiat harta.  Perbedaan h u k u m  d a n  t a t a  c a r a  p e m b u a t a n  w a s i a t  

a t a u  a k t a  w a s i a t  h a r t a  p e n i n g g a l a n  adalah terletak pada pembuatan 

surat wasiat sebagaimana ketentuan kedua hukum waris yang berlaku di Indonesia 

tersebut adalah ketentuan KUHP mengatur bahwa akta wasiat harta peninggalan 

( a k t a  u m u m  d a n  a k t a  t e r t u t u p  a t a u  r a h a s i a )  dapat dinyatakan baik dan 

sah dengan ketentuan akta tertulis sendiri, secara keseluruhan harus ditulis dan 

ditanda tangani oleh pewaris sendiri atau olografis. Surat wasiat atau akta wasiat harta 

peninggalan tersebut dapat dilakukan penyimpanannya kepada notaris dengan 

menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan wajib dibuatkan sebuah aka penyimpanan 

dengan mencantumkan nama dan ditanda tangani oleh pewaris, notaris, para saksi dan 

tertera dalam akta penyimpanan wasiat harta penyimpanan tersebut. Ketentuan dan 

aturan K o m p i l a s i  Hukum Islam mengatur b a h w a  a k t a  w a s i a t  
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d i n y a t a k a n  s a h  d a n  b e r l a k u  a p a b i l a  a k t a  w a s i a t  t e r s e b u t  

boleh secara tulisan di hadapan 2 (dua) saksi yang ditunjuk bentuk lisan di hadapan 2 

orang  saksi, atau secara tertulis dan dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi dan atau 

di hadapan notaris. Ketentuan penyimpanan akta wasiat atau surat wasiat tersebut dalam 

dokumen secara tertutup dan disimpan pada notaris dengan akta  penyimpanan 

dan baru dapat dibuka oleh notaris di depan para ahli waris yang ditunjuk dan 

biasanya sesuai dengan isi akta wasiat, serta pelaksanaan pembukaan akta wasiat harta 

peninggalan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi dengan tata cara membuat berita 

acara pembukaan surat wasiat harta peninggalan tersebut. 
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