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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tanah mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, semakin 

maju suatu masyarakat, kedudukan tanah akan semakin menjadi penting, dan 

menjadi topik dalam hal kebutuhan akan tempat tinggal. Demikian pula halnya 

dengan tanah sebagai tanah garapan, terlebih terhadap suatu daerah yang 

mempunyai kecenderungan yang berpenduduk padat.  

Ketentuan di atas yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas 

tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh 

bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Hubungan 

manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang 

(kosmismagis-religius), artinya hubungan ini bukan antara individu dengan 

tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan 

hukum adat (rechtsgemeentschap) di dalam hubungan dengan tanah ulayat.
1
 

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 No 5 

tahun 1960 yang menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai 

fungsi sosial. Turun temurun menunjukkan bahwa hak tersebut dapat 

berlangsung terus selama pemilik masih hidup, dan jika ia meninggal dunia 

maka hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
2
 

                                                             
1
Salindeho, 1994, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33. 

2
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria 



2 

 

Hukum waris juga menyangkut harta benda yang apabila tidak 

diberikan ketentuan yang pasti, maka akan menimbulkan sengketa diantara 

ahli waris. Pengertian hukum waris itu sendiri adalah suatu rangkaian 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang akibat dari beralihnya harta 

peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam 

hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.
3
 

Berdasakan hal tersebut di atas, maka hukum waris pada dasarnya 

adalah menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal 

dari pewaris dan diatur dalam KUHPerdata, ahli waris penggantimenduduki 

kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban 

orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. 

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi 

para ahli warisnya.
4
 Hukum waris itu sendiri sangat berkaitan dengan 

pewarisan dimana mengandung arti bahwa pewarisan adalah perpindahan hak 

milik kepada pihak lain karena pemiliknya meninggal dunia.
5
 Peralihan hak 

milik terjadi demi hukum artinya dengan meninggalnya pemilik maka ahli 

warisnya memperoleh hak milik, peralihan atas hak waris yang berupa tanah 

melalui surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris, diketahui atau 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian dilakukan pendaftaran pada 
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Kantor Pertanahan setempat agar dicatat dalam buku tanah tentang pemegang 

hak yang baru yaitu atas nama ahli waris. 

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang 

sangat penting. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya 

dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan 

mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada 

suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, sekaligus menimbulkan 

akibat hukum. Diantaranya adalah tentang bagaimana harta peninggalannya 

harus diperlakukan, dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta 

bagaimana cara-caranya. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam suatu keluarga dimana 

orang tuanya meninggal dan meninggalkan harta warisan yang berupa tanah 

dan dua buah rumah. Harta warisan tersebut belum dibagi, masing-masing ahli 

waris (dalam hal ini adalah anak-anaknya) masih mempunyai hak yang sama 

atas harta warisan itu. Oleh karena itu harta warisan itu masih merupakan 

mede eigendom (hak milik bersama). 

Namun diantara para ahli waris itu disinyalir ada yang mempunyai 

itikad buruk untuk sekedar memperoleh bagian warisan yang lebih banyak 

dibanding dengan yang lainnya. Cara yang dimaksud adalah menjual harta 

warisan yang belum dibagi, berupa beberapa meter tanah yang nantinya akan 

menjadi harta warisan yang akan dibagi, tanpa rembugan atau persetujuan atau 

pertimbangan dengan ahli waris  yang berhak mewaris. Padahal harta warisan 

yang dijual itu masih hak milik bersama dan belum diketahui siapa yang akan 

menerima bagian dari tanah tersebut sebagai hak warisnya. 
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Sedangkan uang hasil penjualan itu hanya dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi yang tidak jelas penggunaannya untuk kepentingan apa, 

yang mana diketahui tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk segera 

dipenuhi dengan membutuhkan uang banyak. Padahal dari segi ekonomi ahli 

waris yang menjual tanah tersebut kedudukannya sama cukupnya dengan para 

ahli waris yang lain.  

Penyelesaian perkara atas tanah yang belum dibagi tapi sudah dijual 

tanpa seizin dari ahli waris, sesungguhnya telah ada upaya-upaya damai dan 

secara kekeluargaan. Upaya tersebut pernah dilakukan pada tingkat kelurahan 

dengan memanggil seluruh ahli waris, namun upaya mediasi dari pihak 

kelurahan tidak mencapai kata sepakat. Upaya mediasi lain juga dilakukan 

agar pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan sengketanya secara damai 

dengan menunjuk mediator, namun demikian upaya tersebut tetap tidak 

menemukan kata sepakat, kemudian pihak yang tidak puas dengan upaya 

damai tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri agar supaya harta 

warisan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan hak-hak mereka. 

Berdasarkan hal tersebut di atas penelitian ini penulis memilih judul 

“PROSES PENYELESAIAN PERKARA ATAS TANAH YANG BELUM 

DIBAGI TAPI SUDAH DIJUAL TANPA SEIZIN AHLI WARIS  

YANG LAINNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga  

No. 38/Pdt.G/2009/PN. Sal)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakangtersebut, maka perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

penyelesaianperkara atas tanah yang belum dibagi tapi sudah dijual tanpa 

seizin ahli waris yang lainnya? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam 

perkara tanah yang belum dibagi tapi sudah dijual tanpa seizin ahli waris 

yang lainnya? 

3. Bagaiman akibat hukum setelah perkara hak atas tanah di putuskan oleh 

Hakim Pengadilan Negeri? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pada latar belakangtersebut, maka tujuan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

penyelesaian atas tanah yang belum dibagi tapi sudah dijual tanpa seizin 

ahli waris yang lainnya. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas 

penyelesaian atas tanah yang belum dibagi tapi sudah dijual tanpa seizin 

ahli waris yang lainnya. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah perkara hak atas tanah di 

putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan 

wawasan dan kajian lebih lanjut terhadap kekuatan hukum warissehingga 

benar-benar memahami status kewarisan dan mengetahui hak dan 

kewajiban masing-masing ahli waris. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada para pihak tentang pelaksanaan hukum waris di Indonesia sehingga 

dalam pelaksanaannya seluruh ahli waris memahami dan dapat berbuat 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka tidak akan 

memunculkan persoalan hukum di kemudian hari.  

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain: menambah kemampuan 

mengadakan penelitian secara lebih baik, memberikan kemungkinan yang 

lebih besar dan memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta 

mengintegrasikan pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa 

metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan.
6
 

Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis 

menentukan terlebih dahulu menenai metode yang hendak dipakai. Adapun 
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metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang diterapkan penulis didalam penulisan ini yaitu 

Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada 

norma-norma hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam peraturan 

maupun dalam bentuk literatur lain. Jenis data yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah data sekunder.
7
 Data sekunder mempunyai ruang 

lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada 

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah
8
. Pendekatan 

normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-

aturan hukum mengenai hukum waris yang ada di Indonesia.  

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini pada kasus dengan 

No. 38/Pdt.G/2009/PN. Sal, dimana dalam kasus tersebut salah satu ahli 

waris telah melakukan jual-beli "tanah sengketa" seluruhnya secara 

sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris yang lainnya. 

Akibat dari tindakan salah satu ahli waris tersebut, maka pihak ahli waris 

yang lainnya tidak dapat menikmati harta warisan yang sesungguhnya hal 

itu masih menjadi tanah milik bersama. 

2. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) 
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yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan 

atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.
9
 Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, 

yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder umum yang dapat 

diteliti adalah:
10

  

a. Data sekunder yang bersifat pribadi berupa:  

1) Dokumen-dokumen pribadi, dan  

2) Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga dimana yang 

bersangkutan pernah bekerja. 

b. Data sekunder yang bersifat publik berupa:  

1) Data arsip  

2) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, dan 

3) Data yang dipublikasikan seperti jurisprudensi Mahkamah Agung.  

Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya dapat dibedakan menjadi: 

a. Bahan-bahan hukum  primer, adalah bahan-bahan pustaka yang 

berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun 

pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu 

gagasan. Bahan sumber primer ini mencakup: (1) Keputusan-

keputusan di tingkat peradilan yang terkait dengan penelitian ini,  

(2) Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang yang 
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mengatur tentang pertanahan, (3) Hukum waris yang berlaku di 

Indonesia seperti pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185. 

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan 

informasi tentang bahan hukum primer. Bahan atau sumber sekunder 

ini antara lain mencakup: (1) Buku-buku mengenai pertanahan dan 

hukum waris dan (2) Hasil penelitian mengenai status kepemilikan 

tanah waris yang dijadikan sebagai objek sengketa. 

3. Metode Pengolahan dan Penyajian Data  

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data 

belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data 

merupakan data mentah. Proses pengolahan data tersebut adalah editing 

yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk 

menjamin data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang 

keliru dan melengkapi data yang belum lengkap.  

4. Metode Analisis Data  

Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen 

pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, 

yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian 

logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan 

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu 

dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.
11
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Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode analisis 

normatif-kualitatif yaitu semua data yang diperoleh, kemudian didukung 

secara sistematis, untuk dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk 

mendapatkan suatu penjelasan tentang sengketa tanah waris yang terjadi di 

masyarakat dikaitkan dengan kasus  penyelasaian sengketa tanah waris 

yang telah terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 

32/Pdt.G/2009/PN. Salalatiga. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, penulis 

menjabarkan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah. 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian  

F. Sistematika Penyusunan Skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Perkara Atas Tanah yang Belum Di Bagi Tapi 

Sudah Dijual, Tanpa Seizin Ahli Waris Yang Lainnya 

1. Pengertian Sengketa Tanah 

2. Pihak-pihak Dalam Sengketa Tanah 
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3. Perjanjian antara Pihak yang Bersengketa 

4. Hubungan antar Pihak dalam Sengketa Tanah Waris 

Tersebut 

5. Hak dan Kewajiban dalam Ahli Waris 

6. Kesalahan yang terjadi dalam Perkara Atas Tanah Warisan 

B. Tinjauan tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

1. Menyusun Gugatan 

2. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri 

3. Pemanggilan Para Pihak 

4. Sidang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri 

a. Usaha Perdamaian 

b. Pembacaan Gugatan 

c. Jawaban Tergugat 

d. Replik 

e. Duplik 

f. Pembuktian 

1) Pengertian Pembuktian 

2) Beban Pembuktian 

3) Alat Bukti 

4) Penilaian Pembuktian 

5) Kesimpulan Pembuktian 

g. Putusan 

1) Pengertian Putusan 
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2) Macam-Macam Putusan 

3) Pertimbangan Putusan 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, 

A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian 

Penyelesaian Perkara Atas Tanah yang Belum Dibagi Tapi 

Sudah Dijual Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lainnya. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan dalam 

Perkara Tanah yang Belum Dibagi Tapi Sudah Dijual Tanpa 

Seizin Ahli Waris yang Lainnya.  

C. Akibat Hukum Setelah Perkara Hak Atas Tanah Tersebut 

Diputus Oleh Hakim Pengadilan Negeri. 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


