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ABSTRAK 

Ali Udin. 2005. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena 
Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan. Program studi  D3 Manajemen Pertanahan Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang. 64 halaman. 

 
Kata kunci :  Pendaftaran, Peralihan, Hak Milik Atas Tanah, Warisan. 
 Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan yang 
merupakan perbuatan hukum yaitu berpindahnya suatu hak milik atas tanah 
kepada orang lain.  Yang dimaksud penulis disini adalah kepemilikan hak milik 
atas tanah yang diperoleh dari pewaris kepada ahli waris. Sehingga mendapatkan 
jaminan kepastian hukum kepemilikan hak milik atas tanah karena warisan. 
Untuk menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah karena warisan perlu 
diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya diatur dalam 
Undang-undang Pokok Agraria. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan 
pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal. 2) Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi dalam 
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal. 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dengan jelas 
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan di Kantor 
Pertanahan kabupaten Tegal. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang di 
hadapi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena 
warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, studi dokumentasi dan metode kepustakaan. Teknik analisa 
data yang digunakan adalah model analisis kualitatif karena penelitian yang 
dilakukan bersifat deskriptif . 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pendaftaran peralihan 
hak milik atas tanah karena warisan harus dibuktikan dengan surat wasiat yang 
dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan, atau bisa dengan akta tanah yang 
dibuat dihadapan PPAT, kendala yang dihadapi yaitu belum adanya sertipikat 
hak milik dari pemberi waris, tidak ada pembuktian ahli waris yang jelas dari 
pewaris, tanah sebagai obyek waris masih menjadi sengketa, biaya pendaftaran 
peralihan yang relatif cukup tinggi, alasan karena tanah yang dimilikinya sedikit 
dan kurangnya surat bukti pemilikan tanah.   

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal belum sesuai dengan asas dan tujuan yang telah 
diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adapun adanya 
anggapan masyarakat bahwa biaya pendaftaran peralihan hak milik karena 
warisan relatif mahal dan memakan waktu yang lama, ini dikarenakan berkas 
persyaratan pendaftaran tidak lengkap.        
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti membutuhkan tanah, karena tanah merupakan 

tempat berpijak dan melakukan kelangsungan hidup sehari-hari seperti untuk 

tempat tinggal, mendirikan bangunan, bahkan  sampai manusia meninggal 

dunia pasti membutuhkan tanah. Karena adanya hubungan yang erat antara 

manusia dengan tanah, maka manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan 

memiliki bidang tanah yang diinginkan yang mempunyai nilai ekonomis bagi 

segala aspek kehidupan manusia. Untuk menciptakan kerukunan dan 

kedamaian dalam hidup dan kehidupan seluruh rakyat indonesia maka 

permasalahan yang berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah karena 

warisan perlu diatur dalam Undang-Undang .   

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 

Ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut ” Bumi, air, dan kekayaan alam  yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat’’, dan dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria Pasal 2 yang menyatakan bahwa:‘’Bumi, air dan ruang angkasa 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat’’, 

oleh karena itu sebagai landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia 

untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan agar 
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tidak menimbulkan berbagai  masalah yang terkait dengan kepentingan-

kepentingan terhadap tanah. Adapun yang bertugas melaksanakan pendaftaran 

peralihan hak yang sekarang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.     

Peralihan hak milik atas tanah oleh seseorang karena warisan yang 

berarti peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris diperlukan jaminan 

kepastian hukum. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

karena warisan  diatur dalam Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 

Dengan mendaftarkan tanahnya maka akan mendapatkan Surat Tanda 

Bukti Pemilikan Tanah yang disebut sertifikat. Pemberian sertifikat tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada yang memperoleh hak 

untuk mempergunakan tanah tersebut.  

Pendaftaran dilakukan karena dengan pendaftaran status kepemilikan 

atas tanah menjadi jelas dan dapat dijadikan alat pembuktian yang kuat. Tujuan 

pendaftaran tanah menurut Pasal 3 PP No. 24  Tahun 1997 adalah : 

1.  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada   

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

2.  Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 
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3.  Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Seperti  sudah   disebutkan  dimuka  bahwa  peralihan hak  milik atas 

tanah karena warisan harus didaftarkan, salah satu pelayanan yang diberikan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kepada masyarakat dibidang pertanahan 

adalah pencatatan peralihan hak secara terus-menerus, berusaha memberikan 

informasi agar tahap-tahap pelaksanaan kegiatan baik yang menyangkut dari 

aspek teknis, administrasi dan yuridis dapat berjalan dengan baik, lancar dan 

memuaskan.  

Meskipun sudah secara tegas disebutkan bahwa peralihan hak milik 

atas tanah karena warisan wajib didaftarkan akan tetapi dalam prakteknya 

masih banyak tanah warisan yang belum didaftarkan peralihannya di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tegal.    

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mencoba menguraikan dan membahas tentang “PELAKSANAAN 

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA 

WARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL.” 

 
B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan   masalah   ini    menyangkut   pelaksanaan   pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah karena warisan di Kantor Pertanahan  Kabupaten  

Tegal. Dengan mengutamakan pada warisan untuk golongan warga negara 

Indonesia. Untuk melakukan pendaftaran tanah warisan yang dimaksud yaitu 

tanah hak milik atau tanah yang sudah bersertifikat sehingga tanah-tanah yang 
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telah dimilikinya akan dipecah dan diberikan kepada ahli waris sesuai dengan 

pembagian masing-masing ahli waris.  

Penulis mengambil lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal karena 

penulis mengetahui secara persis kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 

Dimana pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan yang 

didaftarkan baik untuk tanah sudah bersertifikasi maupun tanah yang belum 

bersertifikasi, yang pada umumnya diberikan secara turun-temurun. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan 

penulis ketengahkan dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena 

warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 

2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah karena warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal  

 

D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas 

tanah karena warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena  warisan di Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Tegal dan bagaimana cara mengatasi kendala 

tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah : 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan dalam 

rangka menjamin kepastian hukum. 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi 

pembuat undang-undang tentang kondisi masyarakat yang 

sesungguhnya dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

karena warisan. 

c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat di 

kabupaten tegal mengenai arti pentingnya pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah karena warisan . 

d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya bagi mahasiswa 

program studi Manajemen Pertanahan di Universitas Negeri Semarang 

 
E. Sistematika Tugas Akhir 

Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir. 
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BAGIAN AWAL : Halaman judul, lembar pengesahan, pengesahan kelulusan, 

pernyataan, abstrak, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran.  

BAB I.   PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan tentang :. 

A.  Latar Belakang Masalah  

B.  Pembatasan Masalah 

C.  Perumusan Masalah 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

BAB II. LANDASAN TEORI, pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori 

sebagai dasar dari pembahasan masalah, dalam bab ini akan diuraikan 

tentang : 

A.  Pendaftaran dan Peralihan  Hak Milik Atas Tanah  

B.  Gambaran Umum Warisan  

    1  Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata(BW), Hukum Waris Islam   

    2  Dasar hukum pendaftaran   peralihan hak milik atas tanah 

    3  Jaminan kepastian hukum 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

A.  Waktu dan Lokasi  Penelitian  

B.  Fokus Penelitian  

C.  Teknik Pengumpulan Data 

D.  Teknik Analisa Data 
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BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 

B. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan  Hak Milik Atas Tanah Karena   

Warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas 

Tanah Karena Warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 

D. Langkah-Langkah Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam Mengatasi 

Kendala Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan.                                

BAB V.   PENUTUP 

A.  Simpulan 

B.  Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendaftaran dan Peralihan Hak  Milik  Atas  Tanah 

Tujuan diadakannya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

seperti yang telah diuraikan di muka yaitu suatu kebutuhan masyarakat 

terhadap kepastian hukum mengenai tanah yang dimilikinya, sehingga 

perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan secara sederhana, cepat, murah 

dan aman. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan 

melalui peralihan hak yang diperlukan perangkat hukum yang tertulis 

lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa 

dan ketentuan–ketentuan yang ada. 

Sehubungan dengan hal tersebut Undang–Undang Nomor 5 Tahun 

1960 UUPA dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian 

hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan 

pemerintah. Pendaftaran tanah kemudian diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang 

mencakup Pasal 19 yang menyatakan setiap perjanjian yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang 

dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu 

akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

Agraria (sekarang Dirjen Agraria). 
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 tentang 

pemberian hak baru atas tanah, sepenuhnya didukung tercapainya hasil yang 

lebih nyata pada pembangunan nasional, maka dinyatakan lebih kongkrit 

lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan dan 

pembukuan serta penyajian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani. 

Adapun tujuan dan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 adalah: 

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum,  maka kepada pemegang hak atas tanah 

diberikan sertifikat hak atas tanah. 

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar 

dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 

perbuatan mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang 
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sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, maka data fisik 

dan data yuridis terbuka untuk umum. 

3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai tertib 

administrasi, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk 

peralihan, pembebasan dan hapusnya hak bidang tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun wajib didaftarkan.   

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah 

dimaksudkan agar ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah 

dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para 

pemegang hak atas tanah. 

Sedangkan pada asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, 

bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat 

sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan 

pendaftaran tanah itu sendiri.  

Asas terjangkau yaitu keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan 

golongan ekonomi lemah.  

Asas mutakhir yang dimaksud yaitu adanya kelengkapan yang 

memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 

datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. 

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus 
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menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor 

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan dan masyarakat 

dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.      

Ketentuan tentang hak milik diatur dalam Pasal 20-27 Undang-

Undang Pokok Agraria. Dalam pengertian sebagai hak turun temurun, 

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai  atas tanah dengan mengingat 

fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dengan  

pengertian sebagai hak turun temurun yaitu hak milik atas tanah dimaksud 

dapat beralih karena hukum dari seorang pemilik tanah yang meninggal 

dunia kepada ahli waris, jika pemiliknya telah meninggal dunia. Pengertian 

terkuat adalah bahwa hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara 

hak-hak yang lain diatasnya, yang terkuat pada dua hal yaitu (a) hak milik 

jangka waktunya tidak terbatas, jadi sangat berlainan dengan hak guna usaha 

dan hak guna bangunan yang jangka waktunya sudah ditentukan, dan (b) hak 

milik adalah hak terkuat apabila orang tersebut sudah mendaftarkan 

tanahnya dan diberikan ”tanda bukti hak”, sehingga secara mutlak hak milik 

dapat dipertahankan dari pihak lain. Sedang pengertian terpenuh adalah 

bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian 

dan juga untuk mendirikan bangunan. Istilah terkuat dan terpenuh bukan 

berarti tidak terbatas, tetapi telah dibatasi dengan kepentingan masyarakat 

dan orang lain sehingga diluar batas itu seorang pemilik mempunyai 

wewenang yang luas, dan ia memiliki kebebasan untuk mempergunakan 

tanahnya  daripada pemegang hak -hak yang lain. 
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Dari ketiga ciri hak milik atas tanah yang memiliki ciri yang khas 

adalah hak terpenuh. Terpenuh disini memiliki beberapa maksud yaitu: 

a. Memberi pada pemilik wewenang yang paling luas jika di bandingkan 

dengan   hak-hak lain. 

b. Bisa merupakan induk dari hak-hak lain, artinya bila seorang pemilik 

tanah  bisa memberikan haknya kepada orang lain dengan hak-hak 

yang kurang kuat seperti adanya  bagi hasil, menyewakan, 

memberikan hak guna bangunan atau hak pakai, gadai dan sebagainya. 

c. Hak milik tidak berinduk pada hak lain, disebabkan hak yang paling 

terpenuh daripada hak-hak lainya yang tidak terpenuh. 

d. Hak milik peruntukkannya tidak terbatas, karena hak milik dapat 

digunakan  untuk pertanian juga dapat digunakan untuk bangunan. 

Lain dengan hak guna bangunan hanya diperuntukkan untuk 

kepentingan bangunan, sedang hak guna usaha hanya diperuntukkan 

untuk keperluan usaha seperti kepentingan pertanian. 

Pengertian turun temurun, terkuat dan terpenuh merupakan hak-hak 

lainnya, pada hak milik tidak berarti pemilik sebidang tanah boleh 

melakukan apa saja atas tanah yang telah dimilikinya. Hak milik sebagai 

lembaga yang merupakan kepentingan individual seseorang atau suatu 

pihak, memang tidak  dilindungi hukum dan disamping itu tetap dibatasi 

dengan batas-batas kelayakan dan kewajaran tertentu.  

Undang-Undang Pokok Agraria pada Pasal 20 yang menjelaskan 

pengertian hak milik yang mempunyai fungsi sosial tanah seperti halnya 
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pada hak atas tanah lainnya. Maka fungsi sosial ini mengandung makna 

bahwa hak milik selain bermanfaat bagi pemiliknya tetapi dapat bermanfaat 

pula bagi orang lain atau untuk kepentingan umum, jika hal itu memang  

diperlukan.  

Ciri-ciri hak milik :  

a.  Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang. 

b.  Hak milik atas tanah dapat digadaikan. 

c.  Hak milik atas tanah dapat dialihkan pada orang lain: jual beli, hibah, 

wasiat, tukar-menukar. 

d.  Hak milik atas tanah dapat dilepaskan dengan sukarela. 

e.  Hak milik atas tanah dapat diwakafkan (PP No. 28 Tahun 1997). 

Yang mempunyai hak milik atas tanah  

a.  Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 

b.  Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (seperti bank-bank 

pemerintah, perkumpulan koperasi, badan-badan keagamaan, dan 

badan-badan sosial) 

c.  Orang asing yang sesudah berlaku undang-undang ini memperoleh hak 

milik karena pewarisan tanpa warisan atau percampuran harta karena 

perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai 

hak milik dan setelah berlaku undang-undang ini kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu 

tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan 

itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, 
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maka hak tersebut hapus karana hukum dan tanahnya jatuh pada negara, 

dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya, tetap 

berlangsung. 

Terjadinya hak milik atas tanah 

Terjadinya hak milik atas tanah meliputi 2 cara mendapatkan hak 

milik: Pertama dengan cara peralihan hak atas tanah yang meliputi beralih 

dan dialihkan serta menurut ketentuan UUPA. Beralih berarti proses 

perpindahan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak yang lain tapi masih 

dalam satu garis keturunan, misalnya pada waris, sedangkan dialihkan 

berarti proses perpindahan hak atas tanah antara kedua belah pihak yang 

sebelumnya ada perjanjian yang mempunyai akibat hukum tanpa melihat 

garis keturunan. Misalnya pada jual beli, tukar menukar, hibah, dan hibah 

wasiat.  Cara kedua terjadinya hak milik menurut Pasal 22 Undang-Undang 

Pokok Agraria, yaitu: 

a. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan 

pemerintah dengan jalan membuka lahan artinya membuka  hutan 

dijadikan lahan pertanian. Dalam hukum adat seseorang anggota dapat 

membuka lahan dari hutan yang ada pada wilayah masyarakat hukum 

adat dengan persetujuan dari kepala adat dan apabila masih mengolah 

atau mengusahakan tanah terus menerus dalam waktu yang lama,  maka 

hak milik atas tanah diakui sebagai hak milik.  

b.  Penetapan pemerintah (menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah) dan ketentuan Undang-Undang. Pemerintah 
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memberikan hak milik atas tanah berdasarkan perubahan dari suatu hak 

yang sudah ada seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak 

pakai. 

c. Terjadinya  hak milik atas tanah karena ketentuan Undang-Undang dapat 

dilihat dari Undang-Undang Pokok Agraria. Pada tanggal 24 September 

1960, saat diundangkannya UUPA, maka hak-hak atas tanah dapat 

diubah menjadi hak milik jika hak atas tanah tersebut telah memenuhi 

syarat untuk mempunyai hak milik menurut aturan dalam UUPA 

peralihan hak milik.  

  Peralihan hak milik mempunyai ciri dapat beralih dan dialihkan. 

Peralihan hak milik dapat dilaksanakan dengan ketentuan : 

a.  Peralihan hak milik atas tanah terjadi karena jual beli, penukaran, 

penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat 

dan peraturan-peraturan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak 

milik. 

b.  Peralihan hak milik atas tanah serta pengawasannya diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

c.  Setiap peralihan hak milik atas tanah atau perbuatan yang dimaksudkan 

untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada 

orang asing atau kewarganegaraan Indonesia rangkap dengan asing atau 

badan hukum yang boleh mempunyai hak milik adalah batal dengan 

sendirinya menurut hukum. 

Hapusnya Hak Milik 
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Hak milik hapus karena:  

1. Tanahnya jatuh kepada negara, hal ini disebabkan: 

a. Karena pencabutan hak berdasarkan pada Pasal 18 UUPA (untuk 

kepentingan umum) 

b. Karena penyerahannya secara sukarela dari pemiliknya  

c. Karena tanah tersebut ditelantarkan 

d. Karena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2) UUPA 

(hak atas tanah yang dimiliki warga negara asing atau warga negara 

Indonesia rangkap dengan asing yang di  peroleh dari peralihannya). 

2. Tanahnya musnah  

Artinya disini adalah tanah tersebut hilang sifat dan fungsinya misal 

karena bencana alam atau gunung meletus. 

 
B. Gambaran Umum Warisan 

1.  Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata (BW), Hukum Waris  

Islam. 

Pemikiran munculnya Hukum Waris Adat sebenarnya diawali 

dengan adanya Hukum Adat dalam masyarakat. Para pakar Hukum Adat 

menganggap bahwa Hukum Adat dalam masyarakat merupakan hukum 

tidak tertulis, karena Hukum Adat dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat setempat. Dalarn konteks ini, dapat dianalisis 

bahwa masyarakat selalu dinamis tidak statis, seiring munculnya 

perubahan-perubahan dalam masyarakat tidak semata-mata spontanitas 



 17

melainkan secara gradual dan perubahan ini salah satu penyebabnya 

adalah perubahan cara berpikir masyarakat. 

Hukum Adat dapat dikatakan hukum yang dinamis dengan alasan 

bahwa Hukum Adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat serta 

dapat menyelesaikan keanekaragaman persoalan. Oleh karena itu Hukum 

Adat harus mencerminkan perasaan hukum yang nyata dalam masyarakat. 

Konsep ini sebenarnya telah dirumuskan oleh Eugen Ehrlich pada tahun 

1913, menurutnya Hukum Adat adalah the living law yaitu hukum yang 

merupakan pencerminan dari pola hidup masyarakat setempat, dimana 

hukum itu berproses dan menjadi sumber dan dasar hukum tersebut. 

Konsep Eugen Ehrlich ini merupakan reaksi dirinya terhadap konsep 

legalitas dalam perundang-undangan.(Harahap,1993: 22) 

Hukum Adat dalam perkembangannya mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia antara lain keluarga, perkawinan, maupun hal waris. 

Oleh karena itu keanekaragaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

sistem hukum termasuk Hukum Waris. Seperti yang diungkapkan 

Notopuro dalam Abdurrahman (1984:19) bahwa Hukum Adat merupakan 

hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan 

pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan. 

Dalam era globalisasi Hukum Adat mengalami proses penciutan, 

yaitu Hukum Adat yang bersifat abstrak dan tidak tertulis telah 

membentuk hukum tertulis, hal ini berkaitan dengan proses pembangunan 
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hukum di Indonesia, oleh karena itu Hukum Adat merupakan sumber dan 

merupakan contribution factor bagi pembentukan hukum nasional. 

Menurut Harahap (1993: 9-24) adanya proses penciutan ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu (1) faktor horizontal, (2) faktor vertikal, (3) 

faktor modernisasi dan emansipasi, (4) faktor kodifikasi, (5) faktor 

putusan dan kebijaksanaan peradilan. 

Faktor horizontal adalah pergeseran dan perpindahan baik secara 

lokal atau teritorial secara perorangan maupun kelompok dan suatu 

tempat. Proses horizontal ini dipengaruhi oleh berbagai paham antara lain. 

Paham kebebasan (the liberty of citizen). Adanya proses horizontal 

tersebut berdampak kepada berkurangnya nilai-nilai sosial kelompok 

masyarakatnya serta mencari alternatif nilai dalam masyarakat baru 

sebagai acuan tata tertib dimana ia bertempat tinggal. 

Faktor vertikal ini dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam 

masyarakatnya yang semakin lama berkurang dan menuju pada proses 

kehancuran nilai stratifikasi sosial. Dalam faktor vertikal ini seseorang 

maupun kelompok lebih terdorong untuk memperoleh kemampuan 

ekonomi, pendidikan maupun profesi, sehingga keterikatan dalam taraf 

grass root semakin longgar. Akibatnya nilai-nilai yang diakui dalam 

masyarakat semakin melentur dan nilai-nilai adat yang semula atau dapat 

dikatakan sebagai proses “deaditinisasi” sehingga masyarakat cenderung 

untuk menilai segala sesuatu dengan rasional, praktis serta aktual sesuai 

dengan perkembangan masyarakat. 
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Faktor kodifikasi merupakan upaya pembangunan hukum di 

Indonesia, dan Hukum Adat yang tidak tertulis menjadi Hukum Adat yang 

tertulis. Dan proses ini memungkinkan adanya kontribusi yang positif 

terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Seperti dalam UUPA No. 5 

tahun 1960, UU No. I tahun 1974, maupun dalam UU No. 7 tahun 1989. 

Faktor putusan dan kebijaksanaan peradilan, sebenarnya 

dipengaruhi oleh kebijaksanaan Mahkamah Agung khususnya hal 

pemberitahuan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini 

mengacu kepada Surat Edaran MA. Tanggal 5 September 1963 yang 

menyatakan bahwa BUKU III KUH Perdata disamakan dengan Hukum 

Adat Tertulis. 

Dalam mengkaji Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh 

berbagai pandangan terhadap Hukum Waris Adat itu sendiri. Pandangan 

terhadap Hukum Waris Adat sangatlah variatif, hai ini didasarkan kepada 

hasil kajian dan karakteristik masing-masing daerah yang digunakan 

dalam penelitian, pendapat tersebut antara lain adalah: Ariman (1986:9) 

mengemukakan bahwa Hukurn Waris Adat memuat tentang harta warisan, 

siapa pewaris, dan ahli waris serta bagaimana proses peralihan suatu 

kekayaan kepada generasi atau keturunan selanjutnya. Hal ini juga 

diperkuat dengan pendapat Soepomo (1993:78-79) selain memuat tentang 

harta warisan, siapa pewaris dan ahli waris, Hukum Waris Adat 

merupakan aturan-aturan yang berasal dan bangsa Indonesia yang 
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mempunyai karakteristik dan bercirikan kongkrit, komunal dari 

masyarakat itu sendiri. 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hukurn Waris Adat 

merupakan hukum yang mengatur proses peralihan harta benda 

(kekayaan) dan pewaris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan basil 

kajian dan kenyataan kontekstual yang ada dalam masyarakat setempat 

yang mempunyai nilai komunal (kebersamaan), kongkrit serta memiliki 

nilai istimewa yang mereka anggap sebagai aturan maupun kebiasaan 

yang secara turun-menurun yang harus dilakukan karena dianggap baik. 

Sugangga (1992:5-6) mengemukakan dalam Hukum Waris Adat 

dikenal adanya subyek waris dan obyek waris. Subyek waris yang terdiri 

dari pewaris yaitu orang atau seseorang yang menyerahkan atau 

rneninggalkan warisan dan ahli waris. Sedangkan obyek waris dalam 

Hukum Adat dapat berbentuk harta kekayaan atau harta peninggalan yang 

tidak merupakan satu kebulatan yang homogen yang diwariskan dengan 

cara yang sama. Pada prinsipnya obyek Hukum Waris Adat adalah harta 

kekayaan keluarga yang dapat berupa, (1) harta suami atau isteri yang 

merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga, 

(2) usaha suami dan isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah 

perkawinan, (3) harta yang merupakan hadiah kepada suami isteri pada 

waktu perkawinan, (4) harta yang merupakan usaha suami dan isteri 

dalam masa perkawinan. 
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Hukum Waris Adat juga mengenal adanya sistem persamaan hak, 

yakni pengakuan terhadap persamaan hak (gelijk gerechtigd) antara laki-

laki dan perempuan dengan tidak membeda-bedakan yang lahir dahulu 

atau belakang serta tidak memandang agama. Hal ini telah dikemukakan 

oleh Soepomo (1993:80), bahwa hak sama mengandung hak untuk 

diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses dan meneruskan 

harta benda keluarga. 

Hukum Waris Adat telah dipengaruhi oleh adanya sistem 

keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat 

Indonesia memiliki keanekaragaman dan kekhususan dalam hukum 

warisnya yang membedakan antara daerah satu dengan daerah lainnya, hal 

tersebut seperti dijelaskan oleh Suparman (1995:35) yang membagi tiga 

jenis sistem keturunan yaitu: (1) Sistem Patrilineal, (2) Sistem Matrilineal, 

dan (3) Sistem Parental atau Bilateral. 

Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistern ini kedudukan 

dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, hal ini 

dapat dicontohkan pada masyarakat batak. Dalam sistem matrilineal, 

sistem kekeluargaannya ditarik dari garis keturunan pihak nenek moyang 

perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi 

pewaris, hal ini dapat dicontohkan pada masyarakat Minangkabau. Sistem 

parental atau bilateral mendasarkan prinsip persamaan antara pihak laki-

laki maupun perempuan. Sehingga pada sistern keturunan ini pihak laki-
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laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menerima warisan 

dan harta peninggalan orang tua mereka. 

Hadikusuma (1996:15-18) membagi hukum waris adat menjadi 

tiga sistem kewarisan adat yaitu : (1) kewarisan individual, (2) kewarisan 

kolektif, dan (3) kewarisan Mayorat.  

Menurut kewarisan individual, bahwa harta peninggalan terbagi 

atas pewaris untuk kepemilikannya. Hal ini juga terdapat dalam Hukurn 

Waris Barat (BW) maupun Badan Hukum Islam. Dalam Kewarisan 

kolektif dinyatakan bahwa harta peninggalan merupakan hak milik 

sekelompok orang yang tidak terbagi-bagi. Sehingga dapat dikuasainya 

dalam bentuk badan hukum keluarga atau adat. Hal ini dapat dicontohkan 

dalam masyarakat Minangkabau dengan nama rumah gadang serta nuwou 

balak atau lamban gedung dalam masyarakat lampung. Sehingga dalam 

kewarisan kolektif harta peninggalan tidak boleh dikuasai secara pribadi, 

namun jika ada individu atau kerabat yang ingin memanfaatkannya harus 

ada persetujuan atau kesepakatan dengan kerabat lainnya. Pada sistem 

kewarisan rnayorat ini harta peninggalan tidak diwariskan secara 

individual atau pribadi namun didasarkan kepada anak tertua. Jika 

menggunakan sistem matrilineal maka anak perempuan tertua tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur, mengurus kepentingan 

adik-adiknya. Demikian pula dalam sistem patrilineal, anak-anak laki 

mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur, mengurus kepentingan 
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adik-adiknya dengan dasar atas musyawarah dan mufakat antar anggota 

kelompok waris lainnya. 

Hukum Perdata secara doktriner dibagi menjadi empat bagian 

yaitu (1) hukum pribadi, (2) hukum keluarga, (3) hukum kekayaan dan (4) 

hukum waris. 

Dalam KUH Perdata dibagi atas empat bagian atau empat buku 

yaitu (1) Buku I tentang pnbadi (2) Buku II tentang benda, (3) Buku III 

tentang perikatan dan (4) Buku IV tentang bukti dan perikatan. 

Dalam hal waris KUH Perdata menggolongkan dalam buku II 

tentang benda, karena proses waris terkait dengan jumlah harta kekayaan 

atau harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris yang 

berhak menerimanya. 

Adapun pelaksanaan Hukum Waris menurut KUH Perdata (BW) 

di Negara Indonesia didasarkan atas penggolongan jumlah penduduk. 

Menurut Pasal 131 Jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling penduduk 

Indonesia terbagi menjadi empat golongan kecuali hukum keluarga 

memakai UU No. 1 Tahun 1974. 

Hukum Waris menurut KUH Perdata menurut Pasal 833 BW 

didasarkan atas peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah 

meninggal (eflater) yang dapat dinilai dengan uang. Dalam BW memang 

memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan hukum waris 

lainnya seperti Hukum waris Adat maupun Hukum Waris Islam. 

Karakteristik tersebut tercermin dalam pembagian warisan yaitu adanya 
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hak mutlak bagi ahli waris untuk menuntut pembagian warisan. Adapun 

tuntutan ini tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 1066 BW. 

Tuntutan untuk memperoleh warisan secara mutlak disebut juga 

dengan hak saisine, seperti yang tercantum dalam Pasal 833 BW yaitu 

sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak 

milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. 

Selain hak saisine dalam KUH Perdata (BW) juga dikenal adanya 

hereditas petitio yaitu hak untuk menuntut terhadap benda-benda yang 

semula ada dalam warisan tersebut. 

Namun proses berupa tuntutan tersebut memiliki perkecualian 

antara lain dalam hal (1) hak untuk memungut hasil, (2) perjanjian 

perburuhan, (3) perjanjian perkongsian dagang. Hal ini juga terdapat 

dalam hukum keluarga yaitu (I) hak seorang ayah untuk menyangkal 

sahnya seorang anak dan (2) hak seorang anak untuk menuntut supaya ia 

dinyatakan sebagai anak sah bapak atau ibunya. 

Sistem kewarisan menurut KUH Perdata tidak mengenal adanya 

harta asal (barang asal) dan harta gono-gini (barang bersama). Hal ini 

disebabkan karena dalam sistem kewarisan BW barang yang ditinggalkan 

pewaris merupakan satu kesatuan sehingga barang asal dan barang gono-

gini yang didapatkan sebelum dan sesudah pernikahan dianggap satu 

kebulatan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang yaitu Pasal 849 yang 

menyatakan bahwa Undang-Undang tidak memandang sifat atau asal 
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daripada barang-barang dalam sesuatu peninggalan untuk mengatur 

pewarisan terhadapnya. 

KUH Perdata (BW) pewaris diartikan sebagai seseorang yang 

telah meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang 

meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-haknya yang 

diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Sedangkan ahli waris berarti orang-orang tertentu yang telah diatur 

menurut Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak menerima 

sejumlah warisan. 

Dasar seseorang untuk menerima warisan dalam KUH Perdata 

diatur sebagai berikut yaitu : (1) menurut ketentuan Undang-Undang dan 

(2) menurut surat wasiat atau testamen. 

Menurut ketentuan Undang-Undang ahli waris dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu (1) ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan 

sendiri (uit eigen hoofde), (2) ahli waris berdasarkan pergantian (bij 

plaatvervuling) dan (3) pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat 

menikmati harta peninggalan. (Romulyo, 1993: 2 1-23) 

Wasiat dapat diartikan sebagai pernyataan seseorang yang telah 

meninggal dunia tentang apa yang dikehendakinya. Adapun proses 

pewarisan menurut surat wasiat atau testament dapat berupa (1) suatu 

benda tertentu (2) benda dari satu macam jenis, (3) sebagian atau 

seluruhnya warisan dan (4) hak boedel misalnya hak untuk membeli satu 

benda atau beberapa benda tertentu dan boedel. (Tamakiran, 1992: 29) 
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Adapun wasiat tersebut jika ditelaah Iebih lanjut mengandung dua 

substansi materi yaitu (1) wasiat dalam arti materiil dan (2) wasiat dalam 

arti formil. Dalam arti materiil wasiat harus memuat pernyataan kehendak 

dari pewaris tentang akibat atau berlakunya jika ia telah meninggal. 

Sedangkan dalam arti formil wasiat dapat dikatakan sebagai akta tertulis 

yang dibuat oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. 

Menurut Pasal 931 BW bahwa wasiat boleh dinyatakan baik 

dengan akta yang ditulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum 

baik dengan akta rahasia atau tertutup. Dari Pasal ini dapat disimpulkan 

bahwa surat wasiat dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu (1) surat 

wasiat olograpis, (2) surat wasiat umum dan (3) surat wasiat 

rahasia.(Satrio, 1992: 185-186) 

Dalam proses pewarisan KUH Perdata telah mengatur tentang 

syarat-syarat seseorang menerima warisan yaitu (1) harus ada orang yang 

meninggal dunia (Pasal 830 BW), (2) ahli waris harus ada ketika pewaris 

meninggal dunia (Pasal 2 BW), (3) orang yang menerima warisan harus 

cakap secara hukum. 

KUH Perdata telah mengatur adanya proses pewarisan yang terkait 

dengan hak untuk menolak dan menerima warisan. Hal ini sesuai dengan 

pasal 1045 BW bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk menerima 

dan menolak warisan. Penerimaan seseorang terhadap warisan dapat 

diartikan bahwa orang tersebut tidak mempunyai hak lagi untuk menolak 

warisan sehingga aktifa dan pasifa warisan beralih kepada ahli waris yang 
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menerimanya. Lain halnya dengan penolakan terhadap warisan, sesuai 

dengan Pasal 1057 bahwa penolakan warisan harus dilakukan dengan 

tegas. Hal ini berakibat pada proses pengoperan barang-barang baik hak 

maupun kewajiban dari pewaris, sehingga bagian orang yang menolak 

warisan jatuh kepada orang yang mau menerima warisan. 

Penerimaan hak atau hak waris dari pewaris atau orang yang 

memberikan harta warisannya memiliki hak dan kewajiban masing-

masing dari kedua belah pihak yaitu: 

1.  Hak dan kewajiban pewaris 

a. Hak pewaris 

 Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan 

dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak 

menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat. Isi dari wasiat 

dapat berupa : 

1. Enfstelling, yaitu suatu penunjukan satu atau beberapa 

orang   menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian 

atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk 

dinamakan testamentain erfgenaam (ahli waris menurut 

wasiat ) 

2. Legaat, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar    

tament atau wasiat yang khusus.  Pemberian itu dapat 

berupa: 

a. Hak atas satu atau beberapa benda tertentu. 
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b. Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu. 

c. Hak atas sebagian atau seluruh warisan. 

3.  Testament Rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus 

ditulis tangan, kemudian testamen tersebut disegel dan 

diserahkan kepada seseorang notaris dengan disaksikan 

oleh empat orang saksi. 

b. Kewajiban pewaris  

 Kewajiban pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap 

haknya yang ditentukan undang–undang. Pewaris harus 

menguatkan adanya legitisme portie, yaitu suatu bagian tertentu 

dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang 

yang meninggalkan warisan. Jadi legitisme portie adalah 

pembatasan terhadap hak pewaris dalam membuat testament 

atau wasiat. 

2.  Hak dan kewajiban  ahli waris 

a.  Hak ahli waris  

 Setelah terbuka warisan, ahli waris diberi hak untuk 

menentukan sikap : 

1. Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas 

atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut 

dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerimaannya 

sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut 

melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan 
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perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan 

terhadap ahli waris yang meluang, yaitu dengan mengambil, 

menjual, atau melunasi hutang-hutang pewaris. 

2. Menerima dengan hak menukar. Hal ini harus dinyatakan 

pada panitera pengadilan negeri ditempat warisan terbuka. 

Akibat yang terpenting dari warisan ini adalah kewajiban 

untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain sipewaris 

dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi 

menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti Ahli Waris 

tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan 

kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta 

bendanya. 

3. Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta 

kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih 

besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. 

Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada 

panitera pengadilan negeri setempat. 

b.   Kewajiban ahli waris  

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta 

peninggalan dibagi. 

2.  Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan 

lain-lain. 

3.  Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. 
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4. Melaksanakan wasiat yang ada. 

Beralihnya suatu hak milik atas tanah karena warisan dibuktikan 

dengan adanya surat wasiat dari pewaris yang telah meninggal dunia. 

Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan 

seseorang tentang apa yang terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya 

dapat ditarik kembali. Dengan demikian, maka suatu testament adalah 

suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan 

campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena  dalam surat 

wasiat itu adalah suatu pernyataan sepihak maka surat wasiat dapat ditarik 

kembali. 

Sehingga dengan demikian peristiwa beralihnya suatu hak atas 

tanah baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari hak pewaris kepada 

ahli waris dengan pembuktian surat wasiat, maka hal ini dinamakan 

dengan pewarisan hak milik atas tanah. Menurut KUH Perdata dimana 

ahli waris kepemilikan atas tanah dilakukan 2  cara pembagian warisan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Jika semua ahli waris sudah dewasa dan cakap bertindak dalam 

hukum dan semua ahli waris tersebut dapat hadir sendiri, maka 

pembagian warisan tersebut diserahkan pada kemufakatan antara 

mereka. 

b. Jika ternyata diantara ahli waris ada masih terdapat anak-anak 

dibawah umur atau ada dibawah pengampuan maka pembagian 
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warisan harus dilakukan dengan akta notaris dan dihadapan balai 

peninggalan harta, sebagai dasar pembagian harus dipakai harta 

taksiran dari semua benda warisan. 

Penyerahan hak milik atas tanah warisan harus dibuat akta otentik 

dan disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah (Notaris atau camat), yang 

merupakan pejabat yang berwenang, hingga akhirnya dikeluarkan Akta 

Pembagian Hak Bersama. Dari pembuatan akta ini maka dapat diperkuat 

dengan mendaftarkan peralihan haknya di kantor pertanahan setempat, 

untuk dibuatkan sertifikat baru atau sertifikat peralihan hak atas tanah 

tersebut. Ahli waris ini dapat memiliki tanah secara sah dengan jaminan 

kepastian hukum. 

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam bersumberkan kepada Al-

Qur’an, Al hadist, dan ljtihad. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 

kewarisan Islam telah diatur sehingga mempunyai nilai normatif sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada tersebut. 

1. Hukum Waris Islam dalam Al-Qur’an 

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan 

Hukurn Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini ialah 

A1-Qur’an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah 

Sunnah Rasul beserta hasil-hasil Ijtihad atau upaya para ahli Hukum 

Islam terkemuka. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan 

diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur’an yang merupakan sendi 

utama pengaturan warisan Islam. Ayat-ayat pokok yang secara 
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langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-

Qur’an, tercantum dalam surat An Nisaa’ (Q.S. IV), dalam surat Al 

Baqarah (Q.S. II), dan terdapat pula dalam surat Al-Ahzab (Q.S. 

XI). 

Ayat-ayat pokok yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al 

Qur’an, sebagian besar terdapat dalam An Nisaa’ (Q.S.IV), di 

antaranya sebagai berikut: 

a) Q.S. IV: 7-”bagi orang laki-laki ada hak bagian dan harta 
peninggalan ibu bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak 
bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, 
baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. 
Dalam ayat ini secara tegas Allah telah menyebutkan bahwa 
baik laki-laki maupun perempuan mereka merupakan ahli 
waris”. 

b)  Q.S. IV: 11-”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagian dua anak perempuan”. 

c)  Q.S. IV:12-”Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dan harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai 
anak… “. 
Selanjutnya dalam ayat ini ditetapkan tentang bagian anak 
melalui tiga garis pokok hukum, bagian ibu dan ayah melalui 
tiga garis pokok hukum, serta diatur pula tentang wasiat dan 
hutang pewaris. 
Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan 
jika kamu tidak mempunyai anak. Di dalam ayat ini ditentukan 
pula secara tegas bagian duda dengan melalui dua garis pokok 
hukum, demikian pula bagian janda melalui dua garis pokok 
hukum, dan diterangkan pula tentang “Kalalah” yaitu seorang 
yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ayah dan 
tidak meninggalkan anak memperoleh bagian dengan melalui 
dua garis pokok hukum serta diatur pula perihal wasiat dan 
hutang pewaris. 

d) Q.S. IV:33-”Bagi tiap-tiap harta peninggalan dan harta yang 
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-
pewarisnya…“. Secara terperinci dalam ayat ini Allah 
menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari 
ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari 
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saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintah agar 
pembagian itu dilaksanakan… 

e)   Q. S. IV: 176- Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau 
harta peninggalan kalalah, yaitu seseorang yang meninggal 
dunia tanpa meninggalkan ayah atau anak. (Eman Suparman, 
1995:9-10) 

2. Hadist Nabi 

Meskipun Al Qur’an mengatur secara terperinci ketentuan-

ketentuan tentang bagian ahli waris namun ada hal-hal yang belum 

diatur di dalam Al Qur’an yang kemudian ketentuannya diatur di 

dalam Sunnah Nabi. Hal-hal yang tidak diatur di dalam Al Qur’an 

antara lain: 

- Hadist riwayat Bukhari Muslim mengajarkan bahwa ahli waris 
laki-laki yang lebih berhak atas harta warisan setelah diambil 
bagian ahli waris yang   mempunyai bagian-bagian tertentu. 

- Hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta 
warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris adalah 
menjadi milik Baitulmal. Hadist riwayat Ibnu Majjah dan Malik 
mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta 
orang yang dibunuhnya. 

- Hadist riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam 
kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup 
yang ditandai dengan tangisan kelahiran. 

 
3. Ijtihad 

Meskipun Al Qur’an dan Sunnah Nabi telah memberikan 

ketentuan terinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam 

hal-hal yang tidak ada aturannya dalam kedua sumber hukum (Al 

Qur’an dan Sunnah Nabi) di atas perlu ditentukan aturan dengan 

jalan Ijtihad. Misalnya hal-hal sebagai berikut: 

- Aturan mengenai bagian warisan orang banci 
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- Aturan mengenai harta warisan yang tidak habis terbagi kepada 

siapa sisanya harus dibagikan 

- Aturan mengenai bagian ibu apabila hanya bersama-sama ayah 

dan suami isteri.  (Sumiyati, 1987:52) 

Hukum kewarisan Islam telah mengenal beberapa prinsip 

kewarisan yaitu: (1) prinsip ijbari, (2) prinsip individual, (3) prinsip 

bilateral, dan (4) prinsip kewarisan hanya karena kematian. 

Prinsip ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta peninggalan 

dan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku 

dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan Allah tanpa pengaruh dari 

pewaris dan ahli waris. Prinsip individual dapat diartikan bahwa warisan 

dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimilikinya, sehingga dalam 

prinsip ini ahli waris tidak bergantung dengan ahli waris lainnya. Secara 

singkat prinsip individual dapat dicontohkan dalam Al Qur’an Surat An-

Nisa’ ayat 7. Dalam prinsip bilateral mempunyai maksud bahwa seseorang 

dapat menerima warisan dari pewarisnya tanpa menilai secara 

diskriminatif baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan 

warisan dari kerabat laki-laki maupun perempuannya. Prinsip ini dapat 

kita lihat secara detail dalam surat An-Nisa’ ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam 

prinsip kewarisan hanya karena kematian sebenarnya terkait erat dengan 

prinsip ijbari, yang berarti bahwa seseorang itu dapat menguasai kekayaan 

jika ia belum mati atau dapat dikatakan penguasaan harta kekayaan 

tersebut hanya dalam waktu hidupnya saja. (Budiono, 1999:2-6) 
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Dalam Hukum Waris Islam juga mengatur tentang sebab-sebab 

orang mendapat warisan. Sebab-sebab seseorang mendapat warisan ada 

tiga jalan, yaitu : (1) hubungan darah, (2) hubungan pernikahan, dan (3) 

al-wala (kerabat hukmiah). 

Hubungan darah mempunyai maksud bahwa seseorang 

rnendapatkan warisan karena ada hubungan darah atau famili dengan 

orang yang telah meninggal tersebut atau dapat dikatakan adanya pertalian 

nashab di antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan pemikahan berarti 

bahwa seseorang mendapatkan warisan karena ada aqad pemikahan yang 

syah dengan orang yang telah rneninggal dunia (suami atau isteri), 

sedangkan perkawinan yang bathil mereka tidak mendapatkan harta 

warisan, karena dianggap perkawinan tersebut rusak. Dalam konteks 

kerabat hukmiah ini terjadi pada hubungan antara majikan dengan budak. 

Kemerdekaan seorang budak dapat menjadikan hubungan waris karena 

majikan telah memelihara dan memberikan kenikmatan kepada sang 

budak. 

Dalam Hukum Islam terdapat rukun waris, adapun rukun warisnya 

adalah : (1) muwarrits, (2) warist, dan (3) mauruts. 

Muwarrits berarti orang yang telah meninggal dunia maka 

hartanya dapat diberikan kepada ahli warisnya. Waris dapat diartikan 

orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan orang yang telah 

mati baik menurut kekerabatan maupun nashab. Sedangkan mauruts 



 36

berarti sesuatu yang telah ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia 

baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. 

Adapun syarat-syarat Waris adalah: 

1.  Meninggal dunianya muwarist, baik secara hakikat rnaupun secara 

hukum. 

2.  Hidupnya orang-orang yang berhak mendapat harta warisan harus 

jelas di saat meninggalnya muwarist. 

3.  Mengetahui status warisan. (Shabuni, 1988:47-48) 

Dalam Hukum Waris Islam juga mengatur tentang beberapa 

penghalang warisan atau seseorang tidak mendapatkan warisan, 

penghalang seseorang menerima warisan antara lain diungkapkan oleh 

Sumiyati (1987:47-48) ada dua penghalang yaitu : (1) karena 

pembunuhan, (2) karena berlainan agama antara si pewaris dan ahli waris. 

Seseorang yang membunuh tidak mendapatkan warisan karena 

didasarkan atas Hadist Nabi, pembunuh ini dapat dikategorikan sebagai 

pembunuhan dengan sengaja bukan karena membela diri. Berlainan 

agama tidak rnendapatkan warisan didasarkan atas Hadist Nabi dengan 

alasan bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta dari orang non 

muslim (kafir). 

Sedangkan Shabuni ( 1987: 50) menambahkan bahwa hamba 

sahaya tidak berhak mendapatkan warisan. Budak ini dapat dikategorikan 

menjadi tiga yaitu : (1) budak qinny (budak murni), (2) budak mudabbar 

(budak merdeka karena perkataan tuannya untuk merdeka, dan ( 3) budak 



 37

mukatab (budak yang membuat perjanjian merdeka dengan majikannya 

dengan tebusan sejumlah harta). 

Adapun ahli waris dalam Hukum Waris Islam dibagi atas golongan yaitu: 

1.  Ahli waris menurut Al Qur’an atau sudah ditentukan dalam Al 

Qur’an disebut dzul faraa’id. 

2.  Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut asabah. 

3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam. (Suparman, 

1995:14) 

Perkembangan ajaran agama Islam di Indonesia dimulai sejak 

abad 13, adapun metode yang digunakan dalam mengembangkan ajaran 

Islam di Indonesia yakni dengan berbagai cara yaitu, perdagangan, 

pendidikan, perkawinan, kesenian, maupun dengan pengobatan. 

Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia sejak dulu telah 

membawa problematika, hal ini dapat dibuktikan dari berbagai pendapat 

para ahli hukum pada saat itu. Para ahli hukum belanda menganggap 

bahwa Hukum Islam hanya berlaku bagi penduduk pribumi Indonesia 

yang beragama Islam, teori ini dikenal dengan teori reseptio in complexu. 

Namun dalam perkembangan selanjutnya karena ada pihak yang 

menganggap bahwa Hukum Adat di negara Indonesia sangat dominan 

maka pemberlakuan Hukum Islam tersebut harus dapat menyesuaikan 

Hukum Adat masyarakat setempat, pendapat ini dikemukakan oleh 

Snouck Heurgronje yang dikenal dengan teori receptio. Ketika teori 

tersebut mengalami puncak-puncak kejayaan para ahli hukum Indonesia 
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khususnya yang memeluk agama Islam tidak puas atas dasar keputusan 

tersebut, oleh Hazairin ia mempelopori teori Receptio a Contrario yang 

mengatakan bahwa Hukum Adat baru dapat berlaku jika tidak 

bertentangan dengan Hukum Islam. 

Terlepas dari problematika tersebut di atas, negara Indonesia 

sebenarnya telah menjamin adanya kepastian hukum bagi warganegaranya 

hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). Dari kenyataan ini 

sebenarnya negara Indonesia telah nyata mewujudkan fungsi pengayom 

bagi warganegaranya. 

Penggunaan Hukum Adat maupun Hukum Islam harus didukung 

adanya kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat menggunakan 

Hukurn Adat sebenamya dilandasi bahwa Hukurn Adat secara implisit 

telah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat secara turun-temurun dan 

telah mendapatkan pengakuan masyarakat begitu pula terhadap Hukum 

Islam, masyarakat menggunakan Hukum Islam terkait dengan 

permasalahan keyakinan dari individu maupun masyarakat tersebut. 

Keberadaan Hukum Islam sebenamya telah didukung oleh instrumen-

instrumen hukum. yang lain, misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah tercantum tiga substansi pokok 

mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, maupun Hukum 

Perwakafan, dengan ketiga pembagian hukum ini memungkinkan bagi 

umat Islam untuk menggunakan Hukum Islam dalam kelompok 

masyarakatnya. 
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Harus diakui bahwa negara Indonesia bukanlah Negara Islam 

tetapi Negeri Islam. Negara Islam yaitu negara yang di dalamnya berlaku 

syariat Islam, sedangkan Negeri Islam adalah negara yang penduduknya 

beragama Islam tetapi di negara itu Hukum Islam atau syariat Islam belum 

sepenuhnya diterapkan, selain itu penduduk Indonesia khususnya Jawa 

rnasih banyak yang berpedoman kepada nilai-nilai religius magis yaitu 

memadukan antara nilai budaya dengan nilai agama. 

Upaya pembuatan produk hukum yang secara umum dapat diakui 

masyarakat untuk diaktualisasikan memerlukan berbagai kajian baik dan 

segi filosofis, sosiologis maupun yuridis, khususnya Hukum Islam 

pembuatan hukum yang ada bukanlah alat pemaksa bagi penguasa dan 

membebani rakyatnya, sesuai dengan firman AlIoh SWT dalam Qs Al-

Baqarah ayat 286 : “Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya”.   

Kepatuhan seseorang terhadap hukum, jika dikaji secara 

mendalam dapat memunculkan pertanyaan sebenarnya seberapa besar 

kesadaran hukum masyarakat khususnya kesadaran beragama bagi umat 

Islam, oleh karena itu Salman (1993:40-42) mengungkapkan ada empat 

indikator kesadaran hukum dalam masyarakat. Indikator tersebut adalah, 

(1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, (4) 

pola perilaku hukum. 

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai 

beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum baik hukum tertulis 
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maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum ini berkaitan dengan 

perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum maupun isi dan 

materi hukum itu sendiri. 

Pemahaman hukum berarti sejumlah informasi yang dimiliki 

seseorang terhadap isi peraturan dari produk hukum. Pemahaman hukum 

ini dapat dilihat dan aspek isi dan tujuan hukum dan bagaimana persepsi 

seseorang terhadap isi dan tujuan produk hukum. 

Sikap hukum dapat diartikan suatu kecenderungan untuk 

menerima hukum dalam kehidupan mereka, karena hukum memberikan 

manfaat atau keuntungan kepada dirinya. Sikap hukum ini terkait dengan 

proses selektifitas dalam pemilihan nilai-nilai yang terdapat dalam 

masyarakat. Sedangkan perilaku hukum (legal behavior) dapat diartikan 

sebagai tolok ukur utama untuk mengetahui sejauhmana kesadaran hukum 

dalam masyarakat. 

2. Dasar Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

1.   Pasal 33 ayat (3) Undang -undang dasar 1945 menyebutkan bahwa :  

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran 

rakyat”. 

2.   Undang-Undang Pokok Agraria ( UU No. 5 Tahun 1960)  

• Pasal  23 : 

(1). Hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanan hak-hak  lain yang harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. 

(2). Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya. 
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• Pasal 26 : 

(1). Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik setiap 
pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. 

(2). Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
memindahkan langsung atau tidak langsung hak milik kepada 
orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping 
kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai kewarganegaraan 
asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 
oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah 
batal karena hukum dan tanahnya kepada negara, dengan 
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta pembayaran yang telah diterima oleh 
pemilik tidak dapat dituntut kembali.  

 
3.   Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997. 

• Pasal 37 

(1). Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 
susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam pemisahan dan perbuatan hukum pemindahan hak 
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2). Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh 
Menteri, kepala kantor pertanahan dapat mendaftar 
pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan 
diantara perorangan warga negara yang dibuktikan  dengan 
akta yang dibuat PPAT, tetapi menurut kepala kantor 
pertanahan tersebut kadar sebenarnya dianggap cukup untuk 
mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. 
 

• Pasal 39 

(1). PPAT menolak membuat akta, jika;  
a.  Mengenai bidang tanah yang sah terdaftar atau hak milik 

atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan 
sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang 
diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada 
dikantor pertanahan, atau 
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b.  Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya 
tidak disampaikan : 
1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 

ayat (2) dan 
2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang 

tanah yang bersangkutan belum bersertifikat di kantor 
pertanahan, atau untuk tanah yang terletak didaerah 
yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari 
pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan 
oleh kepala desa / kelurahan,atau  

c.  Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan 
hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak berhak atau 
tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian, atau 

d.  Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu 
surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan 
perbuatan hukum pemindahan hak, atau  

e.  Untuk perbuatan hukum yang dilakukan belum diperoleh 
izin pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin 
tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
• Pasal 42 

a.  Untuk pendaftran peralihan hak karena pewarisan 
mengenai bidang tanah hak yang sudah di daftar dan hak 
milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan 
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. 
Wajib diserahkan oleh orang yang menerima hak atas 
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang 
bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, 
sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang 
yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat 
tanda bukti sebagai ahli waris. 

b.  Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, 
wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 39 ayat (1). 

c.  Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran 
peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut  
berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

d.  Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu 
peralihan hak tersebut didaftarkan dengan akta pembagian 
waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau 
hak milik atas satuan rumah susun tertentu, pendaftaran 
peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 
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susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang 
bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli 
waris dan akta pembagian waris tersebut. 

e.  Waris berupa hak atas tanah hak milik atas satuan rumah 
susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi 
bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu 
didaftarkan  belum ada akta pembagian warisnya, 
didaftarkan peralihan haknya kepada para penerima waris 
yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan 
surat tanda bukti hak sebagai ahli waris dan atau akta 
pembagian waris tersebut. 

 
• Pasal 45 

(1). Kepala kantor pertanahan menolak untuk melakukan 
pendaftaran peralihan atau pembebanan  hak jika salah satu 
syarat dibawah ini tidak dipenuhi : 
a.  Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas 

tanah  tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada pada 
kantor pertanahan; 

b.  Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 
ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan 
risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 
kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 37 ayat (2); 

c.  Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan 
atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap; 

d.  Tidak dipenuhinya syarat lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e.  Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa 
dipengadilan; 

f.  Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal 
atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 

g.  Perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum 
didaftar oleh kantor pertanahan. 

(2). Penolakan oleh kepala kantor pertanahan dilakukan secara 
tertulis, dengan menyebut alasan-alasan diatas. 

 
4. Undang-undang Nomor 20  Tahun 2000 juncto Undang-undang 

Nomor 21 tahun 1997. 

5. Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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Nomor 3 Tahun 1997. 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 

7.  Surat Edaran Badan Pertanahan 600-900 tanggal 13 Juni Tahun 2003 

 
3.  Jaminan kepastian hukum  

Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta pembagian 

bersama hak atas tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah itu terdapat 

dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

bahwa: 

‘’Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun  melalui 
jual beli, tukar menukar, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya 
dapat didaftar, jika dihak lainnya dengan akta yang dibuat oleh PPAT 
yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku’’.  

 
Pada peralihan hak atas tanah karena warisan khususnya bagi 

penduduk pribumi dalam peralihan tidak menggunakan Pejabat pembuat 

Akta Tanah mereka hanya membuktikan lewat surat keterangan kepala 

desa atau kelurahan, disahkan oleh camat ketentuan tersebut juga diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 Ayat ( 1), 

bahwa : 

‘’Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh menteri, 
kepala kantor pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang 
tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara 
indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi 
yang menurut kepala kantor pertanahan tersebut kadar kebenarannya 
dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan’’. 

 
Dengan demikian berarti, agar peralihan hak atas tanah dan 

khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara secara benar, 
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maka seorang PPAT yang akan membuat peralihan hak milik atas tanah 

harus memastikan kebenaran mengenai hak milik atas tanah tersebut dan 

mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan 

mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. 

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam warisan tanah 

yaitu mengenai subyek dan obyek warisan. Mengenai subyek waris adalah 

pewaris dan ahli waris, pewaris disini adalah orang yang meninggal 

dengan meninggalkan harta kekayaannya sedangkan ahli waris adalah 

orang yang menerima atau mewarisi dari sipewaris. Ahli waris yang tidak 

patut menerima warisan walau orang tersebut mempunyai pertalian darah 

dengan pewaris dianggap tidak patut seperti: 

1.  Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba 

membunuh pewaris. 

2.  Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan dengan fitnah 

mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang sesuatu kejahatan 

yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya. 

3.  Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau 

mencoba testament. 

  Mengenai obyek warisan adalah harta warisan berupa tanah yang 

dipindahtangankan dari pewaris ke ahli waris. Dalam warisan tanah, 

pewaris mempunyai tujuan memberikan harta warisannya kepada ahli 

waris yaitu supaya ada yang memelihara keutuhan harta peninggalan 

sebelum harta peninggalannya dibagi, sehingga tanah yang diberikan 
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kepada ahli waris dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah, 

tetapi secara hukum yang diwariskan bukan tanahnya tetapi hak milik atas 

tanahnya. Dalam hal ini batas–batas tanah tetap harus diketahui, supaya 

tidak terjadi sengketa antara ahli waris. Sesuai dengan tujuannya yaitu 

memberikan kepastian hukum dan kepastian hak milik atas tanah, maka 

pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan   Lokasi Penelitian  

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal jalan Ahmad Yani Slawi, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 

Februari sampai dengan 10 Maret 2005.  

 
B. Fokus  Penelitian 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu  Pelaksanaan 

Pendaftaran Peralihan  Hak Milik karena Warisan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan 

Pendaftarannya. 

 
C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu, (Moelong, 2000:135). 

Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan. 
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b. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti  arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, (Maman Rahman,1999 : 96). 

Studi dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang ada, 

seperti undang-undang yang mengatur pelaksanaan pendaftaran peralihan 

hak milik atas tanah karena warisan. 

c. Metode Kepustakaan 

Dengan melakukan telaah pustaka yang relevan yang berkaitan 

dengan masalah pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

karena warisan.  

 
D. Teknik Analisa Data  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model 

analisis kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran  Umum  Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 

1. Sejarah berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 

bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Selanjutnya ditegaskan di dalam Pasal 4 Undang–Undang Dasar 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, bahwa 

permukaan bumi itulah yang disebut dengan tanah. 

Melalui hak menguasai tanah tersebut negara dapat senantiasa 

mengendalikan atau mengarah fungsi sesuai kepentingan nasional. 

Sehubungan dengan hak menguasai campur tangan negara dalam masalah 

pertanahan itu pula, maka negara membentuk suatu badan yang  khusus  

menangani masalah pertanahan di Indonesia, yang sekarang dikenal dengan 

sebutan kantor pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dulu berada 

di kota Tegal yang tepatnya sekarang menjadi kota Tegal, tapi sejak tahun 

1994 Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal pindah ke kota Slawi yang terletak 

di kota Slawi yaitu dijalan Ahmad Yani Kabupaten Tegal. Pindahnya kantor 

pertanahan tersebut dilatar belakangi karena letaknya yang jauh dari daerah-

daerah yang ternaung dalam Kabupaten Tegal, karena letaknya yang terlalu 

jauh sangat menghambat aktivitas kerja baik dalam pelayanan maupun proses 
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kerja para pegawai. Atas dasar itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka sejak tahun 1994 

sampai sekarang Kantor Pertanahan Kota Tegal pindah kejalan Ahmad Yani  

Slawi agar masyarakat dalam melakukan pendaftaran yang menyangkut 

pertanahan dapat berjalan lancar dan baik. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal didirikan pada tanah seluas 

tanah ± 2765 m2. luas bangunannya sendiri ± 880 m2. Adapun jumlah 

karyawan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 65 orang yang terdiri 

dari: 

1. Karyawan laki-laki sejumlah 60 orang. 

2. Karyawan wanita sejumlah 5 orang. 

Berdasarkan golongan, Maka karyawan/karyawati Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah 

1 17 46 1 65 

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 

Berdasarkan Keputusan KBPN No. 6/ 1993 Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal Terdiri I Sub Bagian Tata Usaha dan 4 Seksi meliputi: 

1. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

2. Seksi Hak–hak Atas Tanah 

3. Seksi Penatagunaan Tanah 

4. Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah 

 
2. Stuktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 
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Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal terdiri atas : 

a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai pemimpin 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi : 

1) Kepala Urusan Umum 

2) Kepala Urusan Keuangan 

c. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah membawahi : 

1) Kepala Sub Seksi Data Penggunaan Tanah 

2) Kepala Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah 

d. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah membawahi : 

1) Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan  

2) Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah  

3) Kepala Sub Seksi Pemberian Hak-Hak Atas Tanah 

e. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah membawahi : 

1) Kepala Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Kepemilikan 

Tanah 

2) Kepala Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah 

f. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membawahi : 

1) Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi 

2) Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT 

3) Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan konversi  

Berdasarkan Surat Keppres Nomor 26 Tahun 1988 tentang BPN dan 

SK Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1989 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

masing-masing seksi dan sub seksi yang ada pada Kantor Pertanahan 



 52

Kabupaten Tegal tidak lagi berdiri sendiri-sendiri melainkan sudah bersifat 

terpadu untuk melancarkan tugas dan fungsi, maka koordinasi dan 

kerjasama sangat di perlukan.    

 
3. Sistem Manajemen Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tegal. 

Kantor Pertanahan kabupaten tegal sebagai sumber data pertanahan  

dan sumber pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tegal sesuai dengan instruksi Menteri Negara Agraria Kepala BPN, dengan 

sistem pelayanan loket yang dibagi per seksi dan per subsi sesuai dengan 

fungsi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem 

pelayanan yang didasarkan sistem loket sebagai berikut; 

Loket I :  Pelayanan Infomasi  

 Loket ini sebagai loket pemberian pelayanan informasi 

pertanahan tentang    persyaratan, tata cara pengurusan dan 

biaya. 

Loket II :  Pelayanan Berkas Permohonan. 

 Loket ini melayani permohonan masyarakat terhadap 

kegiatan pertanahan yang antara lain : 

a. Permohonan pengukuran . 

b. Permohonan Hak Atas Tanah 

c. Permohonan peralihan hak yang berupa Warisan, 

hibah, tukar menukar, jual beli. 
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Loket III : Pelayanan kebendaharaan khusus penerima, loket ini 

melayani pembayaran terhadap semua jenis pelayanan. 

Loket IV  : Pengambilan Sertifikat. 

  Loket yang melayani pengambilan produk layanan, antara 

lain: sertifikat tanah, sertifikat hak tanggungan dan lain-

lain. 

  
B.  Pelaksanaan Pendaftaran  Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena 

Warisan  di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 

Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tegal, mengacu pada pasal 23 ayat (1) UUPA 

disebutkan bahwa hak milik demikian juga dengan peralihannya, hapusnya dan 

pembebanannya dengan hak-hak ini wajib didaftarkan menurut ketentuan Pasal 

19 UUPA, peralihan hak milik atas tanah tersebut dapat bermacam-macam 

bentuk antara lain salah satunya adalah dengan cara warisan, oleh karena itu 

peralihan hak milik atas tanah, karena warisan wajib didaftarkan menurut 

ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut. Untuk itu didalam mengusahakan sertifikat 

hak atas tanah, seseorang pemohon harus melalui beberapa tahap dan harus 

memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pihak pegawai BPN kabupaten Tegal, syarat-syarat bagi 

mereka yang akan mendaftarkan tanah hak milik yang berasal dari warisan 

adalah sebagai berikut: 

1. Surat permohonan (tersedia blanko) 

2. Surat kuasa bila dengan kuasa 
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3. Identitas penerima warisan 

4. Sertifikat hak atas tanah atau surat bukti pemilikan tertulis  

5. Surat keterangan kematian 

6. Surat keterangan warisan yang dibuat ahli waris diketahui lurah/camat, 

dan disaksikan oleh 2 orang saksi 

7. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah   

Setelah syarat semuanya dipenuhi, maka pemohon di kantor pertanahan 

meminta blanko permohonan pendaftaran yang telah disediakan oleh kantor 

pertanahan untuk diisi. Dalam pengisian blanko permohonan pendaftaran tanah 

yang perlu diperhatikan yaitu status tanah yang bersangkutan, mengenai 

letaknya dengan tepat dan mengetahui tanah itu dibebani hak tanggungan atau 

tidak. Blanko permohonan di isi dan semua persyaratan sudah dilampirkan, 

pemohon menyerahkan berkas keloket II yaitu loket pelayanan penerimaan 

berkas permohonan sertipikat. Oleh petugas loket II berkas diperiksa 

kelengkapannya dan diberi blanko kendali yaitu blanko untuk mencatat setiap 

kegiatan kerja, dengan tujuan agar mudah dalam pengecekan setiap pekerjaan. 

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan PP 

No. 46 Tahun 2002 tentang pendapatan negara bukan pajak, yang berlaku pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal pemohon harus membayar, biaya 

pendaftaran tanah sebesar Rp 25.000,- biaya pengukuran bila perlu pengukuran, 

besar biaya tergantung dan gradasi luas ( lihat lampiran 2 ), biaya peralihan hak 

atas tanah sebesar Rp. 25.000,- di loket III yaitu pelayanan Bendaharawan. 

Oleh petugas loket III dicatat dalam buku daftar isian 305 yaitu buku daftar 
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penerimaan uang muka pendaftaran tanah dan pemohon sebagai bukti 

pembayaran diberi kwitansi dengan kode DI 306. 

Semua biaya administrasi pendaftaran sudah dibayar, selanjutnya oleh 

petugas loket III, berkas permohonan diserahkan ke petugas buku daftar isian 

301 yaitu buku daftar permohonan pekerjaan pendaftaran tanah kode 3 sebagai 

kode pendaftaran peralihan hak atas tanah. Setelah dicatat dalam buku daftar 

isian 301, petugas memulai proses pengerjaan sertipikat. Untuk pendaftaran 

peralihan hak atas tanah. Yang tidak memerlukan pengukuran maka dalam 

sertipikat dan buku tanah nama pemegang hak atas tanah yang lama dicoret dan 

diganti dengan pemegang hak yang baru dan juga ditulis sebab peralihannya. 

Sedangkan pendaftaran tanah yang memerlukan pengukuran, oleh petugas buku 

daftar isian 301 diserahkan ke petugas buku daftar isian 302 untuk pengerjaan 

pengukuran. 

Proses pengerjaan sertipikat selesai dipetugas daftar isian 301, untuk 

selanjutnya berkas diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan 

dan PPAT untuk dikoreksi kelengkapannya dan pemberian parap sebagai bukti 

berkas sudah dikoreksi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Setelah berkas dikoreksi dan diberi parap oleh Kepala Sub Seksi 

Peralihan Pembebanan dan PPAT, berkas diserahkan kembali ke petugas daftar 

isian 301, kemudian diserahkan ke Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah untuk dikoreksi dan diberi parap, selanjutnya berkas diserahkan ke 

Kepala Kantor untuk dikoreksi. Bila semua persyaratan pendaftaran tanah 
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sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan maka kepala kantor 

membubuhkan tandatangan pada sertipikat. 

Semua berkas dan sertipikat yang sudah ditandatangani oleh Kepala 

Kantor diserahkan ke petugas daftar isian 307 yaitu daftar penghasilan negara 

yang kemudian dilanjutkan ke petugas daftar isian 208 yaitu daftar 

penyelesaian dan pekerjaan pendaftaran tanah guna pemberian nomor warkah          

(Kumpulan arsip-arsip yang dibutuhkan). 

Selesainya pencatatan pendaftaran pada daftar isian 307 dan daftar isian 

208 maka sertipikat dengan pemegang hak yang baru sudah terbit. 

Untuk pengambilan sertipikat, pemohon datang langsung ke kantor 

pertanahan dengan membawa fotokopi KTP pemohon dan surat panggilan dari 

kantor pertanahan untuk mengambil sertipikat. Oleh pihak kantor pertanahan 

surat panggilan pengambilan sertifikat dikirim via pos. Dalam membuat surat 

panggilan kantor pertanahan membuat 4 rangkap dengan rincian sebagai 

berikut: 1 untuk arsip, 1 untuk tembusan ke kantor kecamatan, 1 untuk 

tembusan desa dan 1 untuk pemohon sebagai bukti untuk mengambil sertipikat. 

Apabila pengambilan sertipikat diwakilkan maka harus disertai dengan surat 

kuasa dan fotokop KTP pengambil, selanjutnya petugas loket IV yaitu 

Pelayanan Pengambilan Sertipikat dicatat dalam buku daftar isian 301 A yaitu 

daftar penyerahan hasil pekerjaan. 

Dengan didaftarkan peralihan hak milik karena warisan, maka ahli 

waris memperoleh jaminan kepastian hukum yang dibuktikan dengan akta yang 
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dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan segera mendaftarkannya 

pada Kantor Pertanahan kabupaten Tegal. 

C. Kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik  Atas Tanah 

Karena Warisan. 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pendaftaran tanah 

merupakan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data fisik dan data yuridis yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan 

berkesinambungan, proses ini sebagai salah satu jalan untuk menjamin 

kepastian hukum hak dari masyarakat tentang hak milik atas tanah. 

Dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan pendaftaran peralihan 

hak milik atas tanah karena waris kendala-kendalanya adalah: 

a. Kendala yang timbul dari masyarakat  

1) Belum adanya sertipikat hak milik dari pemberi waris. Anggapan dari 

sebagian masyarakat bahwa petok letter C sudah cukup sebagai tanda 

bukti hak kepemilikan meskipun secara hukum bukanlah sebagai tanda 

bukti hak, namun sebagai bukti pembayaran pajak, sebagian 

masyarakat mengklaim bahwa itu sebagai hak milik karena disitu 

terdaftar atas namanya. 

2) Tidak ada pembuktian ahli waris yang jelas dari pewaris. Bukti ahli 

waris yang jelas, berupa wasiat dari pewaris tidak ada data yang otentik 

yang dibuat oleh Notaris, sehingga apabila dalam pelaksanaan 

penentuan ahli waris hanya berdasarkan kesaksian para anggota 
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keluarga. Hal ini disebabkan karena kurang sadarnya tentang bukti 

yang sah berupa sertipikat. 

3) Tanah sebagai obyek waris masih menjadi sengketa. Sengketa tentang 

perolehan hak atas waris sering terjadi karena sebagian masyarakat 

kurang sadar akan perlunya sertipikat yang sah. 

4) Masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan tanahnya karena 

biaya peralihan yang menurut mereka dianggap memerlukan biaya 

yang relatif mahal dan memakan waktu yang lama. 

5) Kurangnya bukti pemilikan hak atas tanah sebagai syarat pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah karena warisan sehingga prosesnya lama.   

b. Kendala yang timbul dari kantor pertanahan. 

1) Terbatasnya tenaga kerja atau pelaksana 

Semakin hari pekerjaan menumpuk, sedangkan penerimaan pegawai 

tidak seimbang dengan bertambahnya pekerjaan dan kemampuan, oleh 

karena itu masih mengalami kekurangan. 

2) Peralatan yang masih sederhana 

Alat yang digunakan masih berupa alat-alat manual yang belum 

canggih (alat modern belum terpenuhi) 

3) Kurang teliti dan lupa dalam persyaratan pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah karena warisan dari petugas kantor pertanahan 

sehingga pekerjaannya menjadi lambat dan lama untuk melengkapi 

persyaratannya. 
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4) Kurangnya kedisiplinan dari petugas kantor pertanahan yaitu masih ada 

pegawai yang masih terlambat datang ke kantor. 

5) Kemapuan petugas kantor pertanahan masih perlu dididik.  

D. Langkah-langkah Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam Mengatasi 

Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena 

Warisan. 

a. Langkah-langkah dalam menangani kendala yang disebabkan oleh 

masyarakat : 

1) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah karena warisan untuk mendapatkan jaminan kepastian 

hukum sehingga masyarakat dapat menguasai dan memanfaatkannya 

sesuai dengan peruntukkannya . 

2) Memberikan dan menerbitkan brosur–brosur informasi pertanahan yang 

berkaitan dengan kegiatan pendaftaran peralihan hak sehingga 

masyarakat tidak bingung untuk mendaftarkannya, untuk itu perlu 

kerjasama dengan aparat kelurahan atau kepala desa setempat. 

3) Mengadakan program pensertifikatan massal atau PRONA terutama bagi 

masyarakat yang kurang mampu sehingga kebutuhan akan sertifikat dapat 

terpenuhi secara adil.      

b. Langkah-langkah dalam menangani kendala yang disebabkan oleh kantor 

pertanahan, antara lain: 

1) Dengan penambahan jumlah petugas baik secara kwalitatif maupun 

kwantitatif, kekurangan tenaga pelaksana menyebabkan terlalu lama 

kantor pertanahan dalam memberikan pelayanan dan proses penyelesaian 
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pendaftaran peralihan hak milik atas tanah kepada masyarakat akan 

mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah maupun 

kewibawaan hukum itu sendiri.   

2) Dengan meningkatkan disiplin bagi para pegawai pertanahan dengan 

menggunakan daftar hadir dan memberikan teguran dan peringatan bagi 

yang terlambat terutama kepala seksi atau KASI kepada anggotanya 

sehingga ada kesadaran dan meningkatkan kinerjanya. 

3) Melengkapi sarana dan prasarana dalam bidang pertanahan sehingga 

pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik karena warisan akan 

berjalan lancar sesuai dengan tujuan daripada ketentuan yang ada. 

4) Dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari pegawai atau 

aparat kantor pertanahan dengan mengikuti pendidikan yang diperlukan. 

5) Dengan memperbaiki administrasi kantor pertanahan karena sebagai 

pengorganisasian sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan yang 

dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal oleh petugas perlu 

ditingkatkan dalam melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah karena warisan hingga menjadi sertifikat. 

2. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan harus dibuktikan 

dengan surat wasiat yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan, tetapi 

bisa juga dengan pembuatan akta tanah dan dipenuhi syarat-syarat yang 

diperlukan. 

3. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftran peralihan hak milik atas 

tanah karena warisan disebabkan masyarakat enggan untuk mensertifikatkan 

tanahnya karena anggapan masyarakat pelayanan yang diberikan kantor 

pertanahan begitu sulit dan memakan waktu lama serta biaya yang relatif 

mahal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. 

4. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam mengatasi kendala 

peralihan hak milik atas tanah karena warisan yaitu dengan mengadakan 

penyuluhan secara terus menerus dan berencana, sehingga diharapkan 

masyarakat dapat mengetahui proses kegiatan pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah karena warisan yang benar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.   
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B. Saran  

1. Kepada pewaris sebaiknya jika mengadakan pewarisan hendaknya 

dibuktikan dengan bukti tertulis bahwa telah terjadi pewarisan sehingga 

tidak terjadi permasalahan dikemudian hari setelah pewarisan tersebut. 

2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal agar dalam mengurusi masalah 

pendaftaran tanah mengacu pada asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir 

dan terbuka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

pendaftaran tanah tersebut dan hendaknya biaya pendaftaran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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