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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Tanah merupakan salah satu objek yang terkait erat dengan kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Kepemilikan atas suatu hak atas tanah dapat beralih dari 

satu pihak kepada pihak lain. Adapun peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena 

adanya pewarisan tanpa wasiat dan karena perbuatan hukum pemindahan hak.
1
  

Untuk pewarisan tanpa wasiat, apabila pemegang suatu hak atas tanah meninggal 

dunia hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya.  

Dimana warisan tersebut adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas 

segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal 

dunia kepada keluarganya yang masih hidup.  Dan warisan termasuk dalam 

langkah-langkah penerusan harta peninggal baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud dari seorang pewaris ke ahli warisnya. Pengertian warisan timbul 

karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu 

atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, 

yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta 

kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. 
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Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis 

kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli 

waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan 

darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah 

terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Pasal 852 KUHPerdata). Ahli waris 

menurut undang-undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama terdiri 

suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan 

dari anak-anak tersebut. Kelompok ini diatur di dalam pasal 832 dan 852 

KUHPerdata. Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung (apabila 

keduanya rnasih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal 

dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari 

tersebut. Kelompok kedua ini diatur di dalam pasal 854 s/d pasal 857 

KUHPerdata. Sedangkan kelompok ketiga terdiri atas kakek dan nenok dari garis 

ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak. Golongan ini diatur di dalam pasal 850 

dan pasal 853 KUHPerdata. Kolompok terakhir (keempat) terdiri dari sanak 

keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam pasal 858 dan pasal 861 

KUHPerdata.  

Dengan demikian, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga karena 

menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan 

karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam 

pengertian waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota yang 

ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum. Peristiwa kematian yang 

menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta 
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yang ditinggalkan oleh almarhum. Maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum 

yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada 

ahli waris atau orang yang ditunjuk.
2
  

Adapun dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam 

Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu
3
 “Pewarisan hanya 

berlangsung karena kematian”, pengertian yang dapat dipahami dari kalimat 

singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak 

dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.
4
  Sehingga dalam 

hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu
5
:  

a. Ada seseorang yang meninggal dunia . 

b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan   

pada saat pewaris meninggal dunia. 

c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.
6
  

Dalam praktek seringkali terjadi pemindahan hak atas tanah, yang ditafsirkan 

sebagai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

berpindahnya hak atas tanah yang tidak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetapi oleh pejabat lain atau dengan cara lain yang 

diatur dengan peraturan perundang-undangan.
7
   

Salah satu pemindahan hak atas tanah adalah melalui pewarisan, dimana 

seorang yang terdaftar namanya dalam alat bukti hak meninggal dunia, maka saat 

itu tentunya timbul pewarisan atas harta peninggalan pewaris, dengan kata lain, 

sejak saat itu maka para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru. Dalam 

hukum agraria, pemeliharaan data tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada 

data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah didaftar.
8
  

Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan yang 

bersangkutan pada Kantor Pertanahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak 

meninggal dunia. Sejak saat itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang 

baru. Meskipun belum dilakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut. Oleh 

karena itu, status dan kedudukan sebagai ahli waris menjadi pemegang hak atas 

warisan. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dan demi ketertiban tata 

usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan tersaji dalam buku tanah 

merupakan keadaan yang mutakhir.
9
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Untuk mengubah data yuridis bidang tanah pada alat bukti haknya, maka 

ahli waris yang sah dan berhak mendapatkan warisan tersebut wajib mendaftarkan 

perubahan data yuridis atas tanah dimaksud kepada kantor pertanahan 

Kabupaten/Kota. 

 Di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan setiap peralihan hak atas 

tanah melalui jual-beli hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta 

yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di mana, pendaftaran hak atas 

tanah ini menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang merupakan pembuktian 

yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan atas tanah 

tersebut. Dari ketentuan tersebut maka dalam peralihan hak dengan jual beli atas 

tanah harus dilihat kedudukan hak atas tanah itu, jika hak atas tanah tersebut 

sebagai milik bersama, maka semua yang berhak atas tanah itu harus setuju baru 

bisa dilakukan jual beli.
10

  

 Peralihan hak atas tanah berdasarkan surat pernyataan ahli waris terjadi 

karena adanya pewarisan atas tanah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa 

apabila orang yang mempunyai hak milik atas tanah meninggal dunia, maka hak 

miliknya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya yang sah. Pewarisan 

mungkin terjadi dengan atau tanpa wasiat. Apabila dikaitkan dengan Undang-

Undang Pokok Agraria, maka yang terpenting adalah perbuatan hukum yang 

harus dilakukan oleh penerima warisan hak atas tanah tersebut, misalnya 
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mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang diterimanya sebagai objek hak 

warisan. Pendaftaran peralihan hak karena warisan diwajibkan dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata 

usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu 

menunjukan keadaan yang mutakhir.
11

 

 Setelah lampau jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1024 KUH 

Perdata, ahli waris dapat dipaksa untuk menolak warisan itu, atau menerimanya, 

baik secara murni maupun dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan 

itu. Dalam hal yang terakhir ini, harus diberikan pernyataan dengan cara yang 

sama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1023 KUH Perdata. 

 Setelah habisnya jangka waktu empat bulan tersebut, ahli waris masih 

berhak menyuruh mengadakan perincian harta peninggalan dan untuk 

menerimanya dengan hak istimewa untuk membuat perincian, kecuali apabila dia 

bertindak sebagai ahli waris murni. 

 Dei dalam Pasal 1031 KUH Perdata, seorang ahli waris kehilangan hak 

istimewa pemerincian, dan dianggap sebagai ahli waris murni, apabila: 

1. Ahli waris tersebut dengan sadar dan sengaja, serta dengan itikad buruk, 

tidak memasukkan barang-barang yang termasuk harta peninggalan ke 

dalam perincian harta; 
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2. Ahli waris tersebut telah berusaha salah dengan menggelapkan barang-

barang yang termasuk warisan. 

Hak istimewa untuk mengadakan perincian mempunyai akibat sebagai 

berikut: 

1. Ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta 

peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk 

warisan tersebut dan ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran 

dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta 

penminggalan itu kepada penguasaaan para kreditur dan penerima hibah 

wasita; 

2. Barang-barang milik dari para ahli waris secara pribadi tidak dicampur 

dengan barang-barang harta peninggalan dan ahli waris tersbeut tetap 

berhak untuk menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan 

itu. 

Ahli waris ysng telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk 

mengadakan perincian harta dan utang-utang pewaris, wajib untuk mengurus 

barang-barang warisan sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik dan 

secepatnya menyelesaikan urusan warisan, dan ahli waris tersebut wajib memberi 

pertanggungjawaban kepada para kreditur dan penerima hibah wasiat. Ahli waris 

tersebut tidak diperkenakan menjual barang-barang harta peninggalan, baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, selain secara lelang terbuka atau melalui 
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seorang komisioner, apabila dalam harta peninggalan tersebut terdapat barangt-

barang dagangan.   

Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan yang terjadi 

karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak atas tanah, dalam 

pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dipindahkan atau 

dialihkan kepada pihak lain.
12

  Salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah yang 

sering dijumpai adalah jual beli.  

 Dalam Hukum Tanah Nasional yang sumbernya berasal dari Hukum Adat, 

jual beli bersifat terang dan tunai. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat 

yang berwenang untuk itu, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya 

disebut dengan PPAT). Dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut di 

hadapan PPAT maka terpenuhi syarat terang, yakni perbuatan hukum tersebut 

dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi.
13

 Perbuatan hukum tersebut juga 

bersifat tunai, artinya bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut 

maka hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain 
14

 

 Akta yang dibuat di hadapan PPAT, yakni akta jual beli, membuktikan 

bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum berupa jual beli dan penerima 

tersebut telah menjadi pemegang hak yang baru. Namun hal tersebut baru 

diketahui oleh para pihak yang terlibat di dalamnya saja yakni pembeli dan 

penjual, karena administrasi PPAT bersifat tertutup bagi umum.
15

  Untuk 
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memperoleh pembuktian yang lebih kuat dan lebih luas maka pemindahan hak 

tersebut perlu untuk didaftarkan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk 

kemudian dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. Dengan 

dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat maka diperoleh suatu tanda 

bukti yang kuat.  

Syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang 

mengikatkankan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (dua 

unsur pokok yang menyangkut subjek yang mengadakan perjanjian yaitu unsur 

subjektif) dan suatu hal tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang (dua unsur 

pokok yang berhubungan dengan objek perjanjian yaitu unsur objektif). 
16

  

Tanah warisan yang akan diperjualbelikan tentu memiliki konsekuensi 

dengan para ahli warisnya yakni bahwa setiap ahli waris berhak atas kepemilikan 

tanah tersebut. Maka ketika ada satu orang ahli waris menjual tanah warisan dan 

telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual tanah warisan tersebut dengan pihak 

pembelinya. Namun, setelah tanah dijual dan dibayar oleh pembeli secara sah 

dihadapan saksi, ada ahli waris lain yang sebenarnya juga berhak atas kepemilikan 

tanah warisan tersebut mempersengketakan karena merasa dirinya tidak diikutkan 

dalam jual tanah tersebut. Dengan kata lain ahli waris dari tanah warisan tersebut 

tidak menyetujui untuk adanya peralihan hak atas tanah untuk dimiliki orang lain, 

sehingga terjadi sengketa atas jual beli tanah tersebut. Seorang ahli waris harus 

meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak menjual tanah 
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 Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata, 
(Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2005), hal 286 
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warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas tanah 

tersebut.  

 Dalam kasus yang akan diangkat oleh Penulis, objek yang disengketakan 

merupakan tanah yang berasal dari tanah warisan. Untuk menjual suatu objek 

yang merupakan harta warisan yang pemiliknya tidak hanya satu ahli waris saja, 

maka memerlukan persetujuan dari para ahli waris lainnya. Jika tidak ada 

persetujuan dari semua ahli waris maka jual beli tersebut tidak memenuhi syarat 

sahnya jual beli seperti yang  tercantum  dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Seperti kasus yang akan diangkat, yakni  mengenai sengketa 

kepemilikan tanah, dimana terdapat dua pihak berbeda yang berusaha 

mempertahankan haknya dan mengklaim sebagai pemilik sesungguhnya atas 

tanah tersebut. Salah satu pihak yang mendapatkan tanah tersebut yang berasal 

dari jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris atas tanah 

tersebut.  Maka untuk menentukan siapa pemilik yang berhak atas tanah, harus 

dilihat lebih dahulu apakah pihak tersebut mendapatkan tanah melalui prosedur 

sebagaimana diatur dalam ketentuan pertanahan yang berlaku atau tidak.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah prosedur jual beli tanah menurut ketentuan hukum 

pertanahan di Indonesia? 

2.  Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan 

dalam Putusan Nomor 106/PDT.G/2013/PN.CBN? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur jual beli tanah menurut 

ketentuan hukum pertanahan di Indonesia. 

2. Untuk menyelesaikan permasalahan sengketatanah warisan dalam 

Putusan Nomor 106/PDT.G/2013/PN.CBN?. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari skripsi Penulis adalah: 

a. Secara Teoris, penelitian ini bermanfaat untuk membawa para 

pembaca dapat  di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

dengan penelitian yang serupa. 
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b. Secara Praktis, diharapkan agar permasalahan atas tanah warisan 

dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

bahan evaluasi secara baik dan sesuai aturan yang sudah ada 

diterapkan selama ini. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, Penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual 

yang mendasari penelitian dalam skripsi ini. Terdapat pula uraian secara 

lebih mendalam mengenai sengeketa kepemilikan tanah akibat jual beli 

tanah tanpa persetujuan ahli waris. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalan skripsi ini, objek penelitian, 

bahan hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan bahan nonhukum 

yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan 

penanggulangan yang dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab 

ini. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian 

berserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-

prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini.  

 

 

 

 




