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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jumlah penduduk yang meningkat dan semakin 

meningkatnya pembangunan di berbagai sektor kehidupan di Indonesia, pada 

akhirnya berimplikasi pula terhadap kebutuhan akan tanah. Semakin 

berkembangnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan 

tanah sebagai dampak pembangunan menyebabkan luas tanah menjadi 

semakin sempit. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka 

sudah sewajarnya peraturan mengenai pertanahan diatur sedemikian rupa, 

sehingga dapat meminimalkan timbulnya permasalahan di bidang pertanahan. 

Salah satu hal penting untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan tersebut 

adalah adanya kepastian hukum di bidang pertanahan, khususnya terhadap 

kepemilikan hak atas tanah oleh individu atau perorangan. 

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur keharusan pemilik tanah untuk 

melakukan pendaftaran hak atas tanah miliknya. Pendaftaran tersebut 

dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status tanah yang 

bersangkutan. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32 dan 

Pasal 38 UUPA. Peraturan lebih lanjut yang mengatur masalah pendaftaran 

tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 
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Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan 

“Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.” Hak 

milik turun-temurun artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai 

tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti 

misalnya, hak guna bangunan dan hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya 

akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan 

kepemilikannya akan dilanjuti oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. 

Tanah yang menjadi obyek hak milik (hubungan hukumnya) itu pun tetap, 

artinya tanah yang dipunyai dengan hak milik tidak berganti-ganti (tetap 

sama). 

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain.” Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi 

karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah 

karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah 

dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. 

Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi 

apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan 

sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang 

hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Peralihan hak milik 

atas tanah dapat dilakukan dengan cara: jual beli, tukar menukar, hibah, dan 

warisan. 
1
 

                                                 
1
 Abdulkadir Muhammad, 2009, Hukum Waris, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 51 
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Pewarisan menurut hukum perdata adalah proses berpindahnya hak 

dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli 

warisnya. Hal ini diatur pada Pasal 830 KUHPerdata:  

Pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. 

Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan 

meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk 

adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka 

pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau 

dibagikan. Pada saat itu pula para ahli waris sudah dapat menentukan 

haknya untuk diadakan pembagian warisan, maka seluruh aktiva atau 

seluruh harta kekayaanya maupun seluruh pasiva atau seluruh hutang-

hutangnya secara otomatis akan jatuh/beralih kepada ahli waris yang 

ada. 

 

Sementara menurut hukum adat, proses pewarisan tidak harus terjadi 

setelah pewaris meninggal dunia. Mengenai hal ini, Soerojo Wignjodipoero, 

menyatakan proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai 

semasa pemilik harta kekayaaan itu masih hidup, serta proses itu selanjutnya 

berjalan terus sehingga masing-masing keturunan menjadi keluarga baru yang 

berdiri sendiri (mentas dan mencar) yang kelak pada waktunya mendapat 

giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya 

(keturunannya) juga.
2
 

Pendapat lainnya menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan: 

hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan 

serta mengoperkan barang-barang atau harta benda kepada keturunannya. Cara 

penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya 

                                                 
2
 Soetojo Wignjodipoero, 1997, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, 

hal. 161. 
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dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal 

dunia.
3
 

Peralihan hak atas tanah melalui warisan dapat dilakukan menurut 

hukum adat, hukum Islam atau hukum perdata, hal ini tergantung kepada 

kesepakatan para pihak ahli waris karena hukum waris yang berlaku di 

Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan 

Hukum Waris Perdata. Selain itu setiap daerah memiliki hukum adat yang 

berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang dianut.  

Apapun bentuknya, pewarisan hak milik atas tanah di Kabupaten 

Sukoharjo merupakan proses peralihan dari pewaris kepada ahli waris. 

Peralihan tersebut memang dimungkinkan sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa: ”Hak milik atas 

tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini penerima 

hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang 

diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang 

hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah.” 

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak atas tanah yang diperoleh 

secara pewarisan harus didaftarkan ke kantor pertanahan. Pendaftaran hak atas 

tanah karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan 

hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran 

tanah agar data yang tersimpan dan di sajikan selalu menunjukkan keadaan 

yang mutakhir. 

                                                 
3
 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 250 
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Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) UUPA yang menyatakan 

bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur  dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan ini jika 

dihubungkan dengan usaha-usaha pemerintah dalam rangka penataan kembali, 

penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, maka pendaftaran hak atas 

tanah merupakan sarana penting untuk merwujudkan kepastian hukum hak 

atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekaligus turut serta 

dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.
4
 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan diharapkan dapat 

berhasil dengan baik guna kesejahteraan masyarakat, khususnya menjamin 

kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Namun demikian dalam 

pelaksanaanya terkadang terdapat hambatan. Adapun hambatan yang berasal 

dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo adalah lambatnya 

waktu pendafataran tanah hingga kurangnya sumber daya manusia (petugas) 

yang melaksanakan sertifikasi. Sedangkan hambatan dari masyarakat dapat 

berupa sengketa antar ahli waris, batas tanah tidak jelas akibat tidak dipasang 

patok, luas tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang tertera dalam bukti bukti 

kepemilikan, pemilik tanah tidak dapat hadir pada saat pengukuran bidang 

tanahnya, serta tetangga batas tidak menyetujui batas-batas tanahnya. 

Hambatan-hambatan tersebut membuat sistem pendaftaran tanah tidak dapat 

                                                 
4
Bachtiar Effendie, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, 

Bandung: Alumni, hal. 5 
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dengan baik dan bahkan kadang masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya ke 

kantor pertanahan.  

Tidak dilakukannya pendaftaran hak milik atas tanah yang diperoleh 

melalui pewarisan dapat menimbulkan permasalahan. Pihak lain dapat 

mempermasalahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Salah satu contoh 

adalah sengketa tanah waris yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 

Sukoharjo pada Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Skh. Sengketa ini 

dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan penggugat atas kepemilikan tanah waris 

yang dimiliki tergugat. Penggugat merasa tanah yang ditempati tergugat 

adalah bagian dari tanah warisan yang seharusnya juga dibagi-bagi. Sementara 

tergugat menyatakan bahwa para penggugat sudah mendapat tanah warisan di 

tempat lain. 

Mengacu pada sengketa tersebut, hak milik atas tanah yang diperoleh 

secara warisan perlu segera didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional agar 

memperoleh sertifikat sebagai bukti otentik atas kepemilikan atas tanah 

tersebut. Pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan diwajibkan dalam 

rangka memberi perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi 

ketertiban tata usaha pendaftaran tanah agar data yang tersimpan dan disajikan 

selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Penerbitan sertifikat hak milik 

atas tanah merupakan alat bukti yang kuat, sertifikat mempunyai arti sangat 

penting bagi perlindungan kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Artinya 

pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan tanah wajib dilakukan oleh 

pemegang hak atas tanah yang memperoleh warisan.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk dilakukan kajian tentang 

proses peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh melalui warisan.  Oleh 

karena itu dilakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pendaftaran Hak 

Milik Atas Tanah yang Diperoleh Melalui Pewarisan di Kabupaten 

Sukoharjo”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka 

yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah yang diperoleh 

melalui pewarisan di Kabupaten Sukoharjo? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul dan solusi yang dapat 

diambil pada pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah yang diperoleh 

melalui pewarisan di Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah yang 

diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk menganalisis hambatan yang muncul dan solusi yang diambil pada 

pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah yang diperoleh melalui 

pewarisan di Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini sebagai suatu masukan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata yang 

berhubungan dengan hukum agaria dan hukum waris. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini sebagai masukan terutama bagi Badan Pertanahan 

Nasional dalam rangka menghadapi kasus-kasus dalam pelaksanaan 

PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

b. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah 

khususnya badan Pertanahan Nasional guna menentukan langkah-

langkah dan kebijaksanaan yang lebih efektif dan efisien khususnya 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan. 

c. Memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait 

dengan masalah pertanahan, khususnya pemegang hak atas tanah serta 

bagi Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang langsung 

berhubungan dengan masalah pertanahan khususnya pendaftaran hak 

atas tanah. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian hak 

milik  adalah sebagai berikut: 
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(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan  

Pasal 6; 

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

 

Hak milik atas tanah sesuai dengan Pasal 20 UUPA adalah sebagai hak 

turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

Selain itu jangka waktu pemiliknya tidak terbatas.  ”Terpenuh” menunjuklan 

bahwa hak itu memberikan kepada pemiliknya wewenang paling luas, jika 

dibandingkan dengan hak-hak tanah lainya, tidak berinduk pada hak tanah 

lainya, dan peruntukannya tidak terbatas selama tidak ada pembatasan dari 

pengusaha. Ini menunjukkan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Sifat 

ini tidak ada pada hak-hak tanah lainya.
5
 

Cara memperoleh atau untuk mendapatkan hak milik atas tanah adalah 

melalui 2 cara, yaitu: 1) Dengan Peralihan (beralih atau dialihkan); 2) Menurut 

cara UUPA, terjadi karena: a) Menurut Hukum Adat; b) Penetapan 

pemerintah; c) Pemberian Hak Milik karena Undang-Undang/Konversi;  

d) Pemberian Hak Milik sebagai Perubahan Hak.
6
 

Peralihan hak milik atas tanah melalui sistem pewarisan adalah proses 

peralihan yang sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaaan itu masih 

hidup. Proses tersebut berjalan terus sehingga masing-masing keturunan 

menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas dan mencar) yang kelak 

pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut 

kepada generasi berikutnya (keturunannya).
7
 

                                                 
5
 Suardi. 2005, Hukum Agraria. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, hal.32.   

6
 K. Wantjik Saleh, 1995, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 24. 

7
 Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit., hal. 161. 
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Hak milik atas tanah yang diperoleh melalui sistem pewarisan wajib 

mendaftarkan kepemilikan atas tanah tersebut kepada BPN. Pasal 20 ayat (2) 

UUPA yang menyatakan bahwa:  

Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Dalam hal ini penerima hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan 

hak milik atas tanah yang diterimanya dalam rangka memberikan 

perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demi 

ketertiban tata usaha pendaftaran tanah. 

 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

disebutkan bahwa:  

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 

termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi 

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

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

 

Pendaftaran tanah adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah-

tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.
8
 

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadaster atau dalam bahasa belanda 

merupakan istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menerapkan 

mengenai luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah.
9
 

Tujuan pendaftaran tanah ditetapkan pada Pasal 19 Undang-Undang 

Pokok Agraria:  

                                                 
8
 Hasan Wargakusumah, 1995, Hukum Agraria I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 80. 

9
 AP. Parlindungan, 1988, Pendaftaran Tanah dan Konbersi Hak Milik Atas Tanah Menurut 

UUPA, Bandung: Alumni, hal. 2. 
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1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2.  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:  

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah,  

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.  

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 

  

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, 

yang dimaksud pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan di 

dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan 

perundangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan, 

sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian 

atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.
10

  

Metode yuridis empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya 

menekankan pada pelaksanaan hukum saja tetapi juga menekankan pada 

kenyataan hukum dalam praktik yang dijalankan oleh anggota masyarakat. 

Kaitannya dengan  masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini maka 

pendekatan yuridis empiris digunakan untuk untuk menganalisis berbagai 

peraturan perundangan terkait dengan pendaftaran milik atas tanah yang 

diperoleh dari warisan. 

 

 

                                                 
10

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal. 36 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk 

menggambarkan secara jelas tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan 

pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, biasanya peneliti sudah 

mempunyai data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.
11

 Dalam 

penelitian ini penulis akan meggambarkan secara jelas fenomena yang 

menjadi pokok permasalahan, yang terkait dengan pendaftaan hak milik 

atas tanah yang diperoleh dari warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo khususnya di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo dan kantor Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber 

tentang sengketa waris dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah yang 

diperoleh dari warisan. 

4. Data dan Sumber Data 

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan 

bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan petugas BPN 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

                                                 
11

 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,  hal. 8 
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b. Data Sekunder 

Data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian 

pustaka dengan cara mempelajari dan memehami buku-buku atau 

lieratur-literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan 

menunjang penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1) Bahan-bahan buku primer meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-

Undang Pokok Agraria, 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksana PP 24/1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer ini dapat berupa : 

a) Buku-buku ilmiah. 

b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

c) Hasil wawancara. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti 

kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang akan dipecahkan.
12

 Adapun prosedur yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara, adalah tanya jawab secara langsung (bertemu muka) 

dengan  informan untuk mendapatkan jawaban atau data yang 

diperlukan. Moleong menyatakan bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai, yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. Wawancara diarahkan kepada pernyataan dan pendapat informan 

mengenai situasi yang spesifik dan relevan dan tujuan yang henda 

diteliti.
13

 

b. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari contoh 

                                                 
12

 Soerjono Soekanto, 2007, Penghantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

hal. 51. 
13

 Lexy J Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 

167. 
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kasus sengketa hak waris, studi ini dilakukan pada Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

c. Studi Kepustakaan, metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi 

dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan 

data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.  

Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form 

dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang 

berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung 

segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu 

dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk 

kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari 

jawaban permasalahan yang akan dibahaas dan dapat ditemukan suatu 

kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti 

dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
14

 

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: 

(1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

                                                 
14

 Ibid., hal. 172. 
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Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta 

menentukan hasil akhir analisis.
15

 

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, 

dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang 

pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak 

peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, 

melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian. Sajian 

data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang 

disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa 

dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis. 

Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 

melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling 

berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam 

proses pelaksanaan pengumpulan data.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini terdiri dari empat (4) bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar belakang masalah 

B. Perumusan masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian 

                                                 
15

 Ibid., hal. 179. 
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E. Kerangka Pemikiran  

F. Metode penelitian 

G. Sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka  

A. Tinjauan tentang Hak Milik Atas Tanah 

1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah 

2. Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah  

3. Subyek Hak Milik Atas Tanah 

4. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah 

5. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah  

B. Tinjauan tentang Pewarisan 

1. Pengertian Pewarisan 

2. Pengertian Hukum Waris 

3. Unsur-unsur Pewarisan 

4. Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Waris 

C. Tinjauan tentang pendaftaran hak atas tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

3. Tujuan Pendaftaran Tanah 

4. Sistem Pendaftaran Tanah 

5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
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BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah yang diperoleh 

melalui pewarisan di Kabupaten Sukoharjo 

B. Hambatan yang muncul dan solusi yang diambil pada 

pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah yang diperoleh 

melalui pewarisan di Kabupaten Sukoharjo 

BAB IV Penutup 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

 


