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ABSTRACT  
 

Disputes over land can be prevented, at least can be minimized. This dispute is a 
legal event, so that the causes can be determined and identified by reviewing 
through the perspective of the existing land laws.  
This is a juridical normative which refers to law norms stated in the constitution. 
This juridical normative research uses sources of law, law referring to law norms 
stated in rules of law found in law instruments.  
The owner changes based on statement of heirs. It is well known if a land owner 

dies, the right on the land is generated to heirs. The problem commonly raised is 
dealing with law certainty which becomes a burden in building process. Law 
decision on giving rights is by the releasing the land owner as stated in land act 
which is usuall regarde illegal by law. The obscure is the cancellation on giving 
right to the land. 
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Intisari  
 

 

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. Persoalan kepastian 
hukum masih menjadi hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan 

pembangunan. Penyelesaian hukum terhadap keputusan permberian hak atas tanah 
atau penerbitan Sertifikat hak atas tanahnya yang cacat hukum administratif 
adalah Pembatalan Hak Atas Tanah. 

 

Kata kunci: Sengketa Tanah, Ahli Waris 
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A. Latar Belakang Masalah 

 

Masalah tanah merupakan 

masalah yang senantiasa menarik 

perhatian dikarenakan tanah adalah 

sumber kehidupan selain air. Dalam 

kehidupan ini tidak ada manusia 

yang tidak membutuhkan tanah, 

apalagi negara – negara yang masih 

agraris. Oleh karena itu, masalah 

pertanahan masih merupakan 

masalah yang utama yang masih 

dihadapi oleh negara yang 

penghidupan ekonominya masih 

ditunjang dari sektor pertanian. 
 

Indonesia sebagian besar 

penghidupan masyarakatnya masih 

mengandalkan ekonomi mereka di 

sektor agraris, banyak sekali usaha 

yang berkaitan dengan pertanahan. 

Kondisi tata kota yang berubah – 

ubah di Indonesia menyebabkan 

banyaknya masalah pertanahan, 

seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk di Indonesia. 

Kecenderungan berkurangnya tanah 

untuk digarap dan juga kondisi sosial 

yang kurang seimbang dikarenakan 

keadaan perekonomian 

masyarakatnya yang tidak merata 

dan juga diperparah dengan kondisi 

tata kota yang kurang terencana 

 

dengan baik akan menimbulkan 

masalah–masalah pertanahan yang 

nantinya dapat mengakibatkan 

permasalahan di bidang politik, 

ekonomi dan sosial. 
 

Kebutuhan atas tanah untuk 

keperluan pembangunan harus pula 

mendapat perhatian dalam rangka 

mencapai masyarakat adil dan 

makmur, oleh karena itu harus pula 

diusahakan adanya keseimbangan 

antara keperluan tanah untuk 

keperluan pribadi atau perorangan 

dan kepentingan banyak pihak atau 

masyarakat pada umumnya. 
 

Hak atas tanah merupakan 

hak untuk menguasai tanah yang 

diberikan kepada perorangan, seke 

lompok orang atau badan hukum. 
 

Jenis hak tanah ini bermacam 

macam misalnya hak guna usaha, 

Hak milik, dan lain sebagainya. 

Selama ini masyarakat menyangka 

bukti kepemilikan hak atas bangunan 

cukup dengan surat perjanjian jual 

beli atau surat keterangan pembagian 

warisan
1
. 

 
Selain permasalahan tersebut 

di atas, masih terdapat permasalahan- 
 
 

1 Kian Goenawan, Panduan 
Mengurus Sertifikat Tanah Dan Properti,Yog 
yakarta: Penerbit Galang Press, 2009, hal. 9.
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permasalahan di bidang pertanahan 

yang diakibatkan belum diperoleh 

nya jaminan dan kepastian hak atas 

tanah yang dikuasai oleh perorangan 

atau keluarga dan masyarakat pada 

umumnya, sebagai akibat tidak mem 

punyai bukti tertulis.Dalam proses pe 

ndaftarannya untuk mendapatkan hak 

tertulis atau Sertifikat sering 
 

terjadi masalah yang berupa 

sengketa, baik dalam hal batas tanah 

maupun sengketa dalam hal siapakah 

yang sebenarnya berhak atas tanah 

tersebut. 
 

Sengketa mengenai tanah 

dapat dicegah, paling tidak dapat 

diminimalkan apabila diusahakan 

menghindari penyebabnya, sengketa-

sengketa itu adalah peristiwa hukum, 

sehingga sebab–sebabnya dapat 

diketahui dan dikenali dengan 

kembali melihat melalui pandangan– 

pandangan hukum tanah yang ada. 

Dari sengketa–sengketa di 

pengadilan, proses penyelesaian 

perkaranya memerlukan waktu yang 

panjang, ada kalanya sampai 

bertahun–tahun, hal tersebut 

dikarenakan adanya tingkatan 

pengadilan yang harus dilalui yaitu 

 

Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Tinggi dan Mahkamah Agung. 
 

Apabila Pemerintah yang 

diwakili oleh instansi yang 

berwenang untuk mengadakan dan 

menyelenggarakan administrasi 

pertanahan melakukan tugasnya 

dengan baik dan benar, serta dapat 

sebaik mungkin meminimalkan 

terjadinya hal-hal yang dapat 

memicu terjadinya sengketa, maka 

hal-hal yang menyebabkan terjadinya 

sengketa tanah dapat dihindari. 
 

Hal yang dapat memicu 

terjadinya sengketa dapat terlihat dari 

sistem publikasi pendaftaran tanah 

yang digunakan di Indonesia, yaitu 

publikasi negatif yang mengandung 

unsur positif, sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) 

huruf c Undang-Undang Pokok 

Agraria, bahwa pendaftaran 

menghasilkan surat-surat tanda bukti 

hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat dan bukan 

mutlak, (surat tersebut tidak bisa 

diganggu gugat oleh pihak lain). 

Sehingga tanah yang sudah 

didaftarkan dan dikeluarkan tanda 

bukti haknya tidak dijamin 
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kebenarannya sebagai milik dari sebagai penjamin seperti tidak 

orang yang terdaftar namanya dalam berfungsi, padahal dalam 

tanda bukti atas tanah tersebut. kenyataannya negaralah yang 

Penjelasan Peraturan   memiliki badan yang bertugasmengu 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kur, memetakan, melakukan 

tentang Pendaftaran Tanah dalam pendaftaran, menyimpan datanya,me 

Penjelasan Umum, menentukan ngeluarkan tanda buktinya yang 

bahwa : Pembukuan suatu hak dalam berupa Sertifikat dan juga ternyatame 

daftar buku tanah atas nama   mungut  biaya  atas  semua  kegiatan 

seseorang tidak mengakibatkan, tersebut
3
.    

bahwa orang yang sebenarnya berhak Hal yang lebih  menguatkan 

atas tanah itu akan kehilangan keberadaan negara  sebagai  institusi 

haknya ; orang tersebut masih dapat yangseharusnya menjadi  penjamin 

menggugat  haknya dari orang  yang kekuatan suatu  Sertifikat  hak  milik 

terdaftar  dalam  buku  tanah sebagai yang sah,tercantum pula dalam Pasal 

orang yang berhak
2
.   19  ayat  (1) Undang-Undang Pokok 

Atau dengan kata lain apabila Agraria yang isinya menyatakan 

ada orang lain yang merasa berhak bahwa : Untuk menjamin kepastian 

dan dapatmenunjukkan bukti bahwa hukum, oleh Pemerintah diadakan 

tanah itu  miliknya,  maka dia dapat pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

menggugat.Si  pemilik  yang  merasa Indonesia menurut ketentuan- 

telah  mendaftarkan  tanah tersebut ketentuan yang diatur dengan 

untuk pertamakalinya serta memiliki peraturan pemerintah
4
. 

Sertifikat tanah, harus membuktikan     

bahwa tanahyang dimilikinya adalah     

sah secara hukum sebagai miliknya. 

  

3
  Habib Adjie, Pembuktian Sebagai 

Sehinggaperan negara dalam hal ini Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam 
Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris),    

   

Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2008, hal. 
2
   Boedi  Harsono,Hukum  Agraria 5.    

Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang- 
4
 Bachtiar Efendi, Pendaftaran 

undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan Tanah di Indonesia dan Peraturan- 
nya,Jakarta:  Penerbit Peraturan Pelaksanaannya, Bandung : 

Djambatan, 2008,hal.83.   Penerbit Alumni Bandung, 2007, hal.16. 
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Kata-kata menjamin 

kepastian hukum seharusnya 

mengakomodir kekuatan hak atas 

tanah yang mana tidak ada orang lain 

yang bisa menggugatnya apabila 

telah didaftarkan dan diperiksa oleh 

BadanPertanahan Nasional sebagai 

pelimpahan wewenang dari 

pemerintah danjuga sebagai pendata 

dan pengatur keberadaan dan 

kepemilikan tanah-tanah di 

Indonesia. 
 

Setelah pewaris menghibahw 

asiatkan suatu benda tetap, apa yang 

telah dibeli atau diperoleh untuk 

memperbesar benda tersebut tidaklah 

termasuk dalam hibah wasiat itu, 

meskipun berbatasan dengan benda 

yang telah dihibahkan tersebut, 

kecuali pewaris menetapkan lain
5
. 

 
 

 

B. Perumusan Masalah 
 

1. Bagaimana status dan hak 

tanah sengketa tersebut yang 

dimiliki ahli waris? 
 

 

2. Bagaimana akibat hukum dari 

tanah yang bersengketa bagi 

ahli waris yang memiliki hak 

tanah tersebut ? 

 
 
C. Metode Penelitian 
 

Jenis penelitian dalam 

skripsi ini adalah yuridis Normatif. 

Penelitian yang bersifat yuridis 

Normatif adalah metode penelitian 

yang mengacu pada Norma-Norma 

hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan
6
. 

Dalam penelitian yuridis Normatif 

yang dipergunakan adalah merujuk 

pada sumber bahan hukum, yakni 

penelitian yang mengacu pada 

Norma-Norma hukum yang terdapat 

dalam berbagai perangkat hukum. 
 

Penelitian kepustakaan (library 

research) bertujuan untuk 

mendapatkan konsep-konsep, teori-

teori dan informasi informasi serta 

pemikiran konseptual dari peneliti 

pendahulu baik berupa peraturan 

perundang-undangan dan karya 

ilmiah lainnya. 

 

 
5
Satrio Wicaksono, Hukum Waris 

Cara Mudah & Tepat Membagi Harta 
Warisan, Jakarta : Penerbit Visi Media, 2011 
, hal. 7. 

 
 

 
6 Soerjo Soekanto, Sri Mamudji, 

Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 2004, hal. 14.
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Penelitian yang digunakan terdiri 

dari :
7 

 
1. Bahan hukum primer yakni 

bahan hukum yang terdiri 

dari aturan hukum yang 

terdapat pada berbagai 

perangkat hukum atau 

peraturan perundang 

undangan berkaitan dengan 

tindak perdata sengketa 

tanah akibat pewarisan. 
 

2. Bahan hukum sekunder 

adalah bahan hukum 

yang diperoleh dari buku, 

teks, jurnal-jurnal, 

pendapat sarjana, dan 

hasil-hasil penelitian. 
 

3. Bahan hukum tersier 

adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna 

terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder seperti 

kamus hukum, 

ensiklopedia,dan lain-lain. 

 

Pengumpulan data melalui bahan-

bahan kepustakaan, beberapa buku- 
 
 
 

7 Jhonny Ibrahim, Teori dan
  

Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 
Surabaya, Bayumedia, 2006, hal.192. 

 

buku, majalah, dokumen-

dokumen serta sumber-sumber 

teoritis lainnya, dan hasil dari 

penelitian ini sebagai dasar 

penyelesaian dari pokok masalah 

dalam skripsi ini. 
 
Seluruh data yang sudah diperoleh 

dan dikumpulkan selanjutnya akan 

ditelaah dan dianalisis. Analisis 

untuk data kualitatif dilakukan 

dengan cara pemilihan pasal-pasal 

yang berisi kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur tentang pertanahan 

serta perangkat hukum yang telah 

tersedia, kemudian membuat 

sistematikan dari pasal-pasal tersebut 

sehingga akan menghasilkan 

klasifikasi tertentu sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. Data yang dianalisis 

secara kualitatif akan dikemukakan 

dalam bentuk uraian yang sistematis 

dengan menjelaskan hubungan antara 

berbagai jenis data, selanjutnya 

semua data diseleksi dan diolah 

kemudian dianalisis secara deskriptif 

sehingga selain menggambarkan dan 

mengungkapkan jawaban terhadap 

permasalahan yang dikemukakan 

diharapkan akan memberikan solusi 
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atas permasalahan dalam Penelitian 

ini. 

 

 

D. Hasil Penelitian 
 

1. Status Dan Hak Tanah Sengketa 

Yang Dimiliki Ahli Waris 
 

Hukum kewarisan yang ada 

dan berlaku di Indonesia sampai saat 

ini masih belum merupakan unifikasi 

hukum, akibatnya pengaturan 

masalah harta warisan di Indonesia 

masih belum terdapat keseragaman. 

Bentuk dan sistem hukum kewarisan 

sangat erat kaitannya dengan bentuk 

masyarakat dan sistem kekeluargaan, 

sedangkan sistem kekeluargaan pada 

masyarakat Indonesia, berpangkal 

pada sistem menarik garis keturunan. 

Pluralistiknya sistem hukum 

kewarisan di Indonesia tidak hanya 

karena beragamnya sistem 

kekeluargaan adat, tapi juga karena 

adanya dua sistem hukum lain, yaitu 

sistem hukum kewarisan Islam yang 

berdasar dan bersumber pada kitab 

suci Al-Qur’an dan hukum kewarisan 
 

Perdata Barat yang merupakan 

peninggalan zaman Hindia Belanda 

yang bersumber pada Burgerlijk 

Wetboek (selanjutnya disebut KUH- 

 

Perdata) yang dalam sejarah 

hukumnya berlaku dan diterapkan di 

Indonesia
8
. 

 
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. 
 

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 
 
 
 
 

 
8
Hazairin, Hukum Kewarisan 

Bilateral Menurut Qur’an dan Hadist, 
Jakarta : Cet. 6, Tintamas Indonesia, 1982, 
hal. 15. 
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pewarisan terjadi karena hukum pada 

saat pemegang hak meninggal dunia. 
 

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. 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. 

Peralihan hak karena pewarisan 

terjadi karena hukum pada saat 

pemegang hak yang bersangkutan 

meninggal dunia. Dalam arti, bahwa 

sejak itu para ahli waris menjadi 

pemegang hak yang baru. Dari uraian 

diatas, dapat diketahui bahwa secara 

otomatis telah terjadi pemindahan 

hak dari pewaris kepada ahli 

warisnya, perubahan yang akan 

timbul yaitu pada data yuridis dalam 

alas hak yang menjadi objek warisan. 

Pendaftaran peralihan hak atas tanah 

 

harus dilakukan apabila terjadi 

perubahan data fisik dan data yuridis, 

hal tersebut dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum 

kepada ahli waris dan demi 

ketertiban tata usaha pendaftaran 

tanah, agar data yang tersimpan dan 

disajikan selalu menunjukan keadaan 

yang mutakhir. Beda dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961, tidak 

ditetapkan jangka waktu dilakukan 

pendaftarannya, bilamana dilakukan 

dalam waktu enam bulan sejak 

tanggal meninggalnya pewaris. Hal 

ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum dalam melakukan pendaftaran 

hak atas tanah sehingga mengabaikan 

perlindungan hukum bagi ahli waris. 

Berbagai macam aspek yang menjadi 

faktor penyebab timbulnya sengketa 

tanah yang berasal dari warisan 

dalam proses pendaftaran peralihan 

hak dengan menggunakan dasar surat 

pernyataan ahli waris. Pada dasarnya 

para ahli waris memandang bahwa 

hak milik atas tanah diperoleh secara 

turun temurun, yang diperoleh karena 

pewarisan berdasarkan hukum adat 
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masing-masing masyarakat. Tanpa 

memandang perlunya pendaftaran 

dengan menggunakan akta otentik 

untuk memperoleh kepastian hukum 

mengenai penguasaan atas tanah 

tersebut. Di sinilah penulis melihat 

perlunya peranan pemerintah dalam 

hal ini Badan pertanahan Nasional 

melalui Kantor-Kantor Pertanahan 

yang ada diseluruh Indonesia untuk 

lebih mensosialisasikan semua 

peraturan-peraturan pertanahan. 

Khususnya yang berhubungan 

dengan pendaftaran tanah. Memang 

hukum tanah yang ada berasal dari 

hukum adat yang berlaku di 

Indonesia, akan tetapi seiring 

perkembangan waktu maka 

diperlukan suatu perangkat hukum 

yang jelas dan baku untuk mencapai 

tujuan dari Hukum Tanah Nasional 

itu sendiri, yaitu memberikan 

kepastian dan jaminan Hukum 

terhadap setiap warga negara dalam 

hal kepemilikan hak atas tanah. 

Untuk itu dalam pelaksanaanya pun 

harus ada satu kesamaan prosedur, 

yaitu bahwa setiap peralihan hak, 

khususnya karena peristiwa 

pewarisan harus menggunakan akta 

 

otentik yang dibuat oleh Pejabat yang 

berwenang untuk itu, yaitu Notaris 

atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Sejak berlakunya Peraturan 

pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 

jungto Peraturan Pemerintah Nomor. 

24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah, jual beli dilakukan oleh para 

pihak di hadapan PPAT yang 

bertugas membuat aktanya. Dengan 

dilakukannya jual beli di hadapan 

PPAT, dipenuhi syarat “terang” 

(bukan perbuatan hukum yang gelap, 

yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi). Akta jual beli yang 

ditandatangani para pihak 

membuktikan telah terjadi 

pemindahan hak dari penjual kepada 

pembelinya dengan disertai 

pembayaran harganya, telah 

memenuhi syarat tunai dan 

menunjukkan bahwa secara nyata 

atau riil perbuatan hukum jual beli 

yang bersangkutan telah 

dilaksanakan. Akta tersebut 

membuktikan bahwa benar telah 

dilakukan perbuatan hukum 

pemindahan hak untuk selama-

lamanya dan pembayaran harganya, 

dan penerima hak (pembeli) sudah 
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menjadi pemegang haknya yang 

baru. Akan tetapi, hal itu baru 

diketahui oleh para ahli waris 
 

Salah satu sebab terjadinya 

peralihan hak adalah karena adanya 

peristiwa pewarisan. Peralihan hak 

atas tanah adalah merupakan 

peralihan hak atas tanah dari 

seseorang kepada orang lain. Dengan 

demikian peralihan hak adalah 

merupakan perbuatan hukum yang 

terjadi secara otomatis dikarenakan 

adanya peritiwa kematian. Maka hak 

pewaris langsung beralih kepada ahli 

warisnya, artinya peralihan hak 

terjadi dengan tidak disengaja. 

Sedangkan pemindahan hak 

dilakukan dengan sengaja, misalnya 

pemindahan hak dengan jual beli. 

Masalah pertanahan adalah masalah 

yang tidak terlepas dari 

perkembangan dan pembangunan 

kota. Bahkan oleh Pemerintah khusus 

mengenai persoalan tanah 

mengisyaratkan agar penanganannya 

dilakukan dengan hati-hati. Berbagai 

kasus pertanahan yang muncul saat 

ini menunjukkan betapa masalah 

pertanahan menjadi prioritas. 

 

Ketentuan yuridis yang mengatur 

mengenai eksistensi tanah yaitu 

terdapat dalam Undang-undang 

Nomor. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria (selanjutnya disebut UUPA), 

yang merupakan pelaksanaan dari 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-

undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Adapun 

pengelolaan tahan lebih lanjut 

mengenai hukum tanah banyak 

tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan lainnya seperti 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 

Hak Pakai atas Tanah; Peraturan 

Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1999 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keputusan Pemberian 

Hak atas Tanah; dan lain-lain. 
 

Pendaftaran peralihan hak yang 

diesbabkan oleh pewarisan, pemohon 
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hanya cukup menyertakan bukti 

sebagai ahli waris yang sah, yang 

kesemuanya tertuang dalam fatwa 

waris, mengapa harus menyertakan 

bukti penunjukan sebagai ahli waris 

yang sah Karena ahli waris berhak 

secara sah “menggantikan kedudukan 

hukum dari orang yang meninggal 

dalam kedudukan hukum mengenai 

harta kekayaannya”. Maka dengan 

sendirinya hak penguasaan atas tanah 

dan atau bangunan jatuh secara 

otomatis pada ahli waris. Namun 

demikian seperti halnya perbuatan 

hukum lain, ahli waris harus 

mendaftarkan peralihan haknya 

tersebut pada kantor Pertanahan 

terlebih dahulu guna kepastian 

hukum atas tanah yang didapat dari 

pewarisan tersebut. 
 

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 

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 

 

mendaftarkan peralihan hak atas 

 

tanah yang diterimanya sebagai 

 

objek hak warisan. 
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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. 
 

2. Akibat Hukum Dari Tanah Yang 

Bersengketa Bagi Ahli Waris Yang 

Memiliki Hak Tanah Tersebut 
 

Pewaris adalah orang yang 

meninggal dunia dan meninggalkan 

harta kekayaan, sedangkan ahli waris 

adalah orang yang berhak atas harta 

kekayaan dari orang meninggal. Dan 

harta kekayaan yang ditinggalkan 

bisa immaterial maupun material, 

harta kekayaan material antara lain 

tanah, rumah ataupun benda lainnya. 
 

Pengertian waris 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. 

 

Dengan demikian jelas, 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 yang 

ditinggalkan oleh almarhum. Jika 

disimpulkan, maka Hukum Waris 

adalah peristiwa hukum yang 

mengatur tentang beralihnya warisan 

dari peristiwa karena kematian 

kepada ahli waris atau orang yang 

ditunjuk. 
 

Hukum Waris adalah suatu 

 

hukum yang mengatur peninggalan 

 

harta seseorang yang telah meninggal 

 

dunia diberikan kepada yang berhak, 

 

seperti keluarga dan masyarakat yang 

 

lebih berhak. Hukum Waris yang 

 

berlaku di Indonesia  ada  tiga  yakni: 
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Hukum Waris Adat, Hukum Waris 

 

Islam dan Hukum Waris Perdata. 

 

Setiap daerah memiliki hukum yang 

 

berbeda-beda sesuai dengan sistem 

 

kekerababatan yang mereka anut. 

 

Harta warisan adalah wujud harta 

kekayaan yang ditinggalkan dan 

beralih kepada para ahli waris. Harta 

waris dapat berupa barang tidak 

bergerak, barang bergerak, dan 

barang pusaka. Barang tidak 

bergerak misalnya tanah, sawah, 

rumah, ladang,kebun, dan 

Sebagainya Barang bergerak berupa 

mobil, motor, sepeda, binatang 

ternak, dan lain sebagainya. Barang 

pusaka adalah barang-barang yang 

tidak bernilai ekonomis tinggi, 

namun sangat dihargai dan dirawat 

dengan baik dan hati-hati, seperti 

keris, tombak, kitab kuno, dan lain-

lain. 
 

Terkait peralihan hak atas tanah 

karena pewarisan yang tidak 

didaftarkan pada kantor pertanahan 

diatas maka akibat hukum yang 

timbul adalah secara materiil hak dan 

kewajiban pewaris langsung beralih 

 

pada para ahli waris tersebut, tetapi 

para ahli waris tersebut tidak dapat 

melakukan perbuatan hukum. Dapat 

dikatakan bahwa para ahli waris 

tersebut tidak mendapatkan kepastian 

hukum apabila peralihan hak atas 

tanah karena pewarisan tersebut tidak 

didaftarkan pada kantor pertanahan. 
 

Pada dasarnya masalah 

 

pertanahan memiliki perbedaan 

 

pengertian dengan sengketa tanah. 

 

Masalah pertanahan mengandung arti 

 

segala persoalan baik teknis, 

 

administratif, bahkan dalam hal 

 

kebijakan ataupun ketentuan 

 

normative menyangkut pertanahan 

 

pada umumnya. Dengan demikian, 

 

sengketa tanah adalah sebatas 

 

pengertian sempit dari masalah 

 

pertanahan, yakni sengketa tanah itu 

 

sendiri. 

 

Konflik atau sengketa terjadi 

 

juga karena adanya perbedaan 

 

Persepsi yang merupakan gambaran 

 

lingkungan yang dilakukan secara 
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sadar yang didasari pengetahuan 

 

yang dimiliki seseorang, lingkungan 

 

yang dimaksud adalah lingkungan 

 

fisik maupun lingkungan sosial, 

 

demikian menurut Koentjaraningrat. 

 

Pengertian sengketa 

diperjelas, oleh Rusmadi Murad 

(1991:23): 
 

“Sengketa adalah perselisihan 

yang terjadi antara dua belah 

pihak atau lebih karena 

merasa diganggu dan merasa 

dirugikan pihak-pihak 

tersebut untuk penggunaan 

hak dan penguasaan atas 

tanahnya, yang diselesaikan 

melalui musyawarah atau 

melalui pengadilan, 

sedangkan masalah 

pertanahan lebih bersifat 

teknis kepada aparat 

pelaksana berdasarkan 

kebijakan maupun peraturan 

yang berlaku”. 
 

Kemudian Sudikno 

Mertukusumo (Muhallis 2005:15) 

mengatakan, dalam suatu sengketa 

perdata, sekurang-kurangnya 

 

terdapat dua pihak, yaitu pihak 

penggugat dan pihak tergugat, terjadi 

suatu sengketa yang kemudian 

disusul dengan diajukannya gugatan. 

Berkenaan dengan pengertian 

sengketa diatas, dapat diketahui 

bahwa kata sengketa terkait dengan 

perkara dalam Pengadilan untuk 

diselesaikan menurut peraturan 

hukum yang berlaku. Menurut 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Peradilan umum tidak 

mempergunakan istilah sengketa, 

melainkan mempergunakan istilah 

perkara. Kedua istilah itu (sengketa 

dan Perkara) pada hakekatnya 

mempunyai arti yang sama yaitu 

sama-sama mengenai pertikaian yang 

memerlukan penyelesaian. 

Munculnya sengketa tanah secara 

obyektif berkaitan dengan rencana 

pembagunan pasar pemerintah 

berkerjasama dengan investor dari 

Lippo Group untuk pendirian mal 

untuk memenuhi program 

Pemerintah dalam pengembangan 

pasar, ternyata tanah pasar adalah 

tanah Balangket Mokodompit dahulu 
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diambil alih secara paksa oleh 

Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow dengan alasan untuk 

memenuhi program pemerintah demi 

kemakmuran dan kesejahteran 

masyarakat untuk pembangunan 

pasar dan saran lainnya hingga 

pemilik tanah meninggal tak ada 

ganti rugi atas tanah yang dijadikan 

sarana fasilitas umum berupa pasar 

inpres yang berganti nama menjadi 

pasar serasi dan sekarang akan 

dijadikan mal. 

 
 

E. Kesimpulan 
 

1. 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 hokum yang 

 

harus dilakukan oleh penerima 

warisan hak atas tanah tersebut, 

misalnya 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. 
 
2. Persoalan kepastian hukum masih 

menjadi hambatan dalam 

kegiatan penyelenggaraan negara 

dan pembangunan. Terkait 

peralihan hak atas tanah karena 

pewarisan yang tidak didaftarkan 

pada kantor pertanahan diatas 

maka akibat hukum yang timbul 

adalah secara materiil hak dan 

kewajiban pewaris langsung 

beralih pada para ahli waris 

tersebut, tetapi para ahli waris 

tersebut tidak dapat melakukan 

perbuatan hukum. Dapat 

dikatakan bahwa para ahli waris 

tersebut tidak mendapatkan 

kepastian hukum apabila 
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peralihan hak atas tanah karena 
 

pewarisan tersebut tidak 
 

didaftarkan pada kantor 
 

pertanahan. 
 

3. Penyelesaian hukum terhadap 

keputusan permberian hak atas 

tanah atau penerbitan Sertifikat 

hak atas tanahnya yang cacat 

hukum administratif adalah 

Pembatalan Hak Atas Tanah. 

Pembatalan Hak Atas Tanah 

merupakan salah satu bentuk 

penyelesaian sengketa Hak Atas 

Tanah yang disebabkan surat 

keputusan pemberian hak 

dan/atau Sertifikat Hak Atas 

Tanah yang merupakan 

keputusan pejabat tata usaha 

Negara yang diterbitkan oleh 

Kepala Badan Pertanahan 

Nasional atau Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota 

mengandung cacat hukum 

administratif dan merugikan 

salah satu pihak tertentu. 
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