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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sejarah bangsa Indonesia yang panjang dan beragam, mengakibatkan 

hingga sekarang ini, Indonesia memiliki kekayaan dalam keberagaman, 

yang  lebih kurang berdampak yang mengakitbatkan spirit-spirit dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam pembentukan produk-produk hukum di 

Indonesia yang harus mengayomi setiap Warga Negaranya. Keberadaan 

Warga Negara Indonesia sekarang ini pun, tak terlepas dari orang-orang 

asing yang datang ke Tanah Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan 

adanya golongan penduduk yang diklasifikasikan oleh Belanda, yang terdiri 

dari golongan Eropa, golongan Timur Asing termasuk Tionghua dan                       

non-tionghua dan golongan bumiputra. Dengan berjalannya waktu dan 

merdekanya Bangsa Indonesia, lahir lah produk hukum, yang 

menghapuskan ketiga golongan tersebut, dan hanya mengklasifikasikan 

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yang dinyatakan dalam 

Undang-undang nomor 3 tahun, di mana golongan-golongan selain 

bumiputera tersebut dapat memilih masuk menjadi Warga Negara Indonesia 

melalui pewarganegaraan (naturalisasi). Dapat dikatakan naturalisai atau 

perwarganegaraan tersebut merupakan kebanggaan yang dicapai Bangsa 

Indonesia pasca kemerdekaanya dengan menghapuskan golongan-golongan 

penduduk yang ada dalam masyarakat. 
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Kebanggan lainnya yang dicapai Indonesia adalah unifikasi hukum di 

bidang pertanahan, yaitu yang terealisasi dalam Undang-undang Pokok 

Agraria pada tahun 1960 (untuk selanjutnya disebut UUPA) dimana spirit 

dasar dari undang tersebut diambil dari Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945), 

Pasal 33 ayat 3 : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”.  Ternyata dalam Pasal 1 ayat 1 UUPA mengenai 

Dasar-dasar dan Ketentuan-ketentuan Pokok, dinyatakan “Seluruh wilayah 

Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang 

bersatu sebagai bangsa Indonesia”. Dalam peraturan tersebut tersirat bahwa 

dalam peraturan ini, negara berkehendak menguasai seluruh hamparan tanah 

Indonesia untuk melindungi kepentingan Bangsa Indonesia khususnya 

Warga Negara Indonesia dalam hal penggunaan tanah, yang hanya dapat 

dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, 

sesuai dengan isntrumen-instrumen yang tersedia. Dalam Pasal 21 UUPA 

dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai 

hak milik, dan dinyatakan dengan jelas bahwa Warga Negara Indonesia 

yang dalam waktu bersamaan memegang kewarganegaraan asing, maka ia 

tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik. 

Hal tersebut menarik perhatian apabila penulis memfokuskan perhatian 

kepada hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memperoleh hak milik 

dengan menarik dan menyambungkannya kepada status Kewarganegaraan  
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yang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 

Kewarganegaraan). UU Kewarganegaraan memberikan definisi yang jelas 

mengenai Warga Negara Indonesia dan  anak yang diakui sebagai                  

Warga Negara Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Pasal 4 dan 5 

undang-undang tersebut, yang dimana dalam ayat-ayatnya dinyatakan 

bahwa adanya status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak 

yang mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda. Dikatakan anak 

berkewarganegaraan ganda karena pada diri anak tersebut melekat 

Kewarganegaraan Indonesia dan Kewarganegaraan Asing secara bersamaan 

dalam massa waktu yang sama. 

Anak berkewarganegaraan ganda tersebut bukan berarti berlaku secara 

terus-menerus tetapi anak berkewarganegaraan ganda tersebut dibatasi oleh 

undang-undang, bahwa setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak 

tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya dan 

melepaskan kewarganegaraan yang lainnya. Setelah penguraian yang 

penulis uraikan di atas, timbul suatu pemikiran yang mendalam jika 

dikaitkan Pasal 21 UUPA dengan issue anak berkewarganegaraan ganda 

dengan kemungkinan yang akan timbul apabila anak kewarganegaraan 

ganda tersebut memperoleh tanah hak milik berdasarkan pewarisan. UUPA 

menjelaskan mengenai orang asing yang dapat memperoleh hak milik baik 

sengaja maupun tidak sengaja, dapat memlaui instrumen : 

1. pewarisan tanpa wasiat atau; 
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2.  percampuran harta karena perkawinan, dan; 

3.  Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 

berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya; 

Dinyatakan secara tegas dalam UUPA bahwa orang asing tersebut 

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 tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus 

karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa 

hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Melihat dalam 

angka 1 di atas, penulis ingin mengupas megnenai pewarisan tanpa wasiat, 

yang mengharuskan ahli waris berwenegara asing untuk melepaskan hak 

yang ia peroleh dari pewarisan tanpa wasiat.  

Hukum waris adalah bagaian dari hukum kekeluargaan yang sangat 

erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap 

manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian
1
. 

Dalam terjadinya kematian, pasti menimbulkan suatu lembaga yang 

bernama waris-mewaris, antara yang meninggalkan harta dengan para ahli 

waris yang akan menerima harta warisan, Wirjono Prodjodikoro 

mempergunakan istilah “warisan”. Menurutnya: “Warisan adalah soal 

apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan 

seseorang pada waktu ia meningggal dunia akan beralih kepada orang 

                                                           
1
 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1. 
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yang masih hidup”.
2
 Menurut Hazairin kewarisan adalah: “Peraturan yang 

mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban 

tentang kekayaan seseorang pada waktu ini meninggal dunia akan beralih 

kepada orang lain yang masih hidup.”
3
 Menurut B.Ter Haar Bzn, “Hukum 

waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke 

abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan 

tidak berwujud dari generasi ke generasi”
4
 

Maksud dari angka 1 di atas, mengenai warisan tanpa wasiat, dikenal 

juga dengan ahli waris ab intestaat, yang diatur dalam Pasal 832 

KUHPerdata, “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli 

waris ialah, para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin, dan si 

suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut aturan tertera di 

bawah ini”. 

Jadi pada asasnya, menurut Undang-undang, untuk dapat mewaris 

orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan 

darah tersebut dapat syah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun 

garis bapak. Hubungan darah syah adalah hubungan darah yang ditimbulkan 

sebagai akibat dari suatu perkawinan yang syah.
5
 

Dari penjelasan di atas sudah dapat kita ketahui bahwa yang berhak 

mewaris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, 

                                                           
2
 Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, IS Gravennage Vorkink van Hove, 

Bandung, 1962, hlm. 8. 
3
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits, Tintamas, Jakarta, 1983, 

hlm. 11. 
4
 K.N.G Soebakti Poesponoto mengutip B.Ter Haar Bzn dalam, Azas dan Susunan Hukum Adat 

Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 197. 
5
 J.Satrio, Hukum Waris,Penerbit Almuni, Bandung, 1992, hlm. 29. 
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tanpa mempersoalkan kewarganegaraan dari para ahli waris yang 

menerimanya.  

Dalam kajian ini, penulis ingin mengkaji mengenai peristiwa hukum 

yaitu kematian yang menyebabkan pewarisan tanpa wasiat yang diperoleh 

secara langsung oleh ahli waris berkewarganegaraan ganda terbatas yang 

belum mencapai usia dewasa. Secara hukum terdapat perbedaan pandangan 

pencapaian umur kedewasaan, yang ditentukan berdasarkan perbuatan 

hukum yang hendak dilakukan. Dalam UU Kewarganegaraan kedewasaan  

seorang anak ketika anak tersebut telah mencapai usia 18 tahun atau telah 

menikah. 

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut di atas, dengan adanya 

ketidaktemuan antara peraturan lex specialis yang satu dengan peraturan lex 

specialis yang lain, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul:  “AKIBAT HUKUM PEWARISAN TANPA WASIAT 

ATAS TANAH HAK MILIK YANG DIPEROLEH ANAK DI BAWAH 

UMUR BERKEWARGANEGARAAN GANDA” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, penulis menemukan permasalahan-permasalahan 

yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut : 

1.  Bagimana akibat hukum pewarisan tanpa wasiat atas tanah hak milik 

yang diperoleh anak di bawah umur berkewarganegaraan ganda ? 
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2.  Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 

berkewarganegaraan ganda yang memperoleh tanah hak milik 

berdasarakan pewarisan tanpa wasiat ? 

  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Secara umum penelitian mempunyai tiga macam tujuan, yaitu: (1) 

penemuan, (2) pembuktian dan (3) pengembangan. Penemuan berarti data 

dari penelitian yang dimulai dari permasalahan sampai temuan atau 

kesimpulan penelitian adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum 

pernah ada,
6
 berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, tujuan 

dari penelitian yang diangkat antara lain :  

1.  Untuk mengetahui akibat hukum atas pewarisan tanpa wasiat atas 

tanah hak milik yang diperoleh anak di bawah umur 

berkewarganegaraan ganda.  

2.   Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 

berkewarganegaraan ganda yang memperoleh tanah hak milik 

berdasarakan pewarisan tanpa wasiat. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penulisan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Kepentingan Teoritis 

                                                           
6
 Dr. Sudaryono, Metodologi Penelitian, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 60. 
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Agar dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun masukan 

bagi para pembaca, khususnya mahasiswa/i Magister Kenotariatan 

yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah 

kepemilikan tanah hak milik yang diperoleh anak di bawah umur 

berdwikewarganegaraan karena pewarisan tanpa wasiat. 

2. Kepentingan Praktis 

Agar dapat dijadikan sebagai bahan yang memberikan informasi 

yang berguna bagi masyarakat khususnya mengenai perlindungan 

hukum bagi anak di bawah umur berdwikewarganegaraan karena 

pewarisan tanpa wasiat. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan merupakan rencana susunan materi yang akan 

ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I-V. Sistematika penulisan 

digunakan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi 

penelitian yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk mempermudah 

pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambaran dari alur berpikir 

penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah 

sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini, Penulis hendak memamparkan dan menguraikan 

teori-teori yang berkaitan dengan pewarisan tanah wasiat atas 

tanah hak milik yang diperoleh anak di bawah umur 

berkewarganegaraan ganda. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, 

Cara Pengumpulan Data dan Cara Penarikan Kesimpulan yang 

Penulis gunakan dalam penulisan Karya Ilmiah ini, 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, Penulis akan menganalisis dan menguraikan secara 

mendalam tentang jawaban dari rumusan masalah dalam 

Penulisan ini dengan menggunakan data yang didapat dari hasil 

penelitian dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian 

terhadap permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil analisis, 

dan juga saran-saran yang diusulkan Penulis terkait 

permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. 
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