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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

       Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia dimasa 

kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, maka 

guna penyusunan hukum nasional diperlukan adanya konsepsi – konsepsi dan asas 

– asas hukum yang berasal dari hukum adat. 

Menurut pertimbangan Presiden mengenai Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 

Tanah, bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan 

bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang 

diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan  untuk mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang –  undang Dasar 1945.1 

Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena 

kematian. Karena dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya 

peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan material 

maupun immaterial kepada ahli waris orang yeng meninggal tersebut. Dengan 

meninggalnya sesorang ini maka akan ada pewaris, ahli waris dan harta kekayaan. 

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, 

                                                 
1 PP No 40 tahun 1996 Tentang Hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 
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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. 

Ada 2 ( dua ) keadaan yang akan menimbulkan permasalahan dan 

penyelesaian atas hak milik tanah. Pertama, jaminan kepastian ataupun 

perlindungan yang efektif terhadap hak kepemilikan atas tanah. Kedua, prinsip 

pendaftaran tanah dan atau peraturan perundang – undangan lainnya secara 

langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pejabat atau pegawai 

pertanahan, melalui perlindungan hak kepemilikan atas tanah, yang tersangkut 

paut dengan registrasi dan ajudikasi pemberian kepastian hukum kepada individu 

atas pemilik tanah.2 

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA yaitu hak 

milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengertian tentang kata 

“beralih” adalah suatu peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah 

meninggal dunia maka haknya dengan sendiri menjadi beralih kepada ahli 

warisnya. Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik atas tanah dapat 

beralih dan dapat dialihkan. 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 

                                                 
2 The Aceh Institute. Hak Pemilikan tanah Desa Alue Naga Pasca Tsunami. http://www.acheh-
eye.org. 2006. Hal 1 
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suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada 

ahli waris pemegang hak. 

Pewarisan hak milik atas tanah tetap harus berlandaskan pada ketentuan 

Undang – undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya. Penerima 

peralihan hak milik atas tanah atau pemegang hak milik atas tanah yang baru 

haruslah berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang 

– undang Pokok Agraria dan pasal 21 ayat (1) UUPA bahawa warga Negara 

Indonesia tunggal saja yang dapat mempunyai hak milik, dengan tidak 

membedakan kesempatan antara laki – laki dan wanita yang mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk 

mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

Sebenarnya seorang warga Negara Asing dapat atau bisa memperoleh hak milik 

karena terbentur pasal 21 ayat (1), karena pasal tersebut menyebutkan bahwa 

hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Pasal 21 ayat 

(3) menyebutkan bahwa warga asing yang sesudah berlakunya Undang – undang 

ini harus mendaftarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mendaftarkan 

status kewarganegaraannya. 

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 junto 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang 

berhak menerima warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut 

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang yang semula 

mempunyai hak milik tersebut dengan tidak melanggar ketentuan bahwa 
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menerima hak milik atas tanah harus sesuai dengan Undang – undang Pokok 

Agraria pasal 21. 

Namun pada kenyataannya sering terjadi bahwa ahli waris tidak segera 

mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya berdasarkan 

pewarisan karena terpengaruh hukum adat yang menganggap tabu apabila 

sebelum seribu hari meninggalnya pewaris, ahli waris sudah membagi harta 

warisan, atau mungkin karena mereka belum mengetahui manfaat bukti hak / 

sertifikat tanah atau karena mereka berpendapat bahwa untuk mensertifikatkan 

tanahnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga menimbulkan 

keengganan pada mereka untuk mendaftarkaan hak milik yang diperolehnya 

berdasarkan pewarisan. 

Padahal dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diterima ahli waris 

tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat akan mempermudah ahli waris untuk 

mempertahankan haknya terhadap gangguan – gangguan dari pihak lain. Dengan 

sedemikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, sehingga usaha ahli waris 

untuk dapat membuktikan hak atas tanah yang diperolehnya berdasarkan 

pewarisan, merupakan masalah yang cukup penting dan menarik untuk dibahas. 

Menurut pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa hak milik, demikian pula setiap 

peralihannya, hapusnya dan pembebanan dengan hak – haknya yang lain harus 

didaftarkan menurut ketentuan pasal 19 UUPA. Sedang pada pasal 32 UUPA 

menentukan pula bahwa hak guna usaha termasuk syarat – syarat pemberiannya 

harus didaftarkan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada paal 19 

tersebut. Berkenaan dengan hak guna bangunan termasuk didalamnya perumahan 
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dalam pasal 38 ayat (1) menentukan bahwa hak guna bangunan termasuk 

perumahan harus pula didaftarkan menurut ketentuan pasal 19 UUPA. Rangkaian 

pasal – pasal dimuka ditujukan kepada si pemegang hak – hak atas tanah, baik itu 

hak milik, hak guna usaha maupun hak guna bangunan termasuk pula perumahan 

untuk kepastian hukum hak – hak atas tanah.3 

Penulis sebagai warga kabupaten Wonogiri ingin mengetahui dengan jelas 

bagaimana faktor pendukung dan penghambat Peralihan Hak Atas Tanah karena 

Warisan di kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri serta bagaimana masyarakat 

Selogiri dalam mendaftarkan peralihan hak atas tanah perumahan yang 

diperolehnya berdasarkan pewarisan apakah sudah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena 

apabila dilihat, di kecamatan Selogiri bukanlah daerah terpencil yaitu terletak 

didaerah perkotaan dan masyarakatnyapun berpendidikan yang mempunyai 

berbagai tingkatan. Dan yang lebih utama lagi, disini pemerintah sebagai 

pemegang kewenangan dan kebijakan apakah dalam penerapan Undang – undang 

yang dalam hal ini berkaitan dengan peralihan hak atas tanah karena warisan ini 

sudah sesuai dengan asas keadilan dan kerakyatan. Adapun sebagai badan yang 

melayani pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No 24 Tahun 1997, yang telah menunjuk instansi – instansi maupun 

pejabat – pejabat yang diberikan wewenang dan tugas dalam melaksanakan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah,seperti halnya Badan Pertanahan Nasional 

dan serta para pejabat yang mempunyai wewenang dibidangnya terutama 

                                                 
3 Efendi, Bachtiar. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Alumni. 
Bandung. 1993. hal 14 
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peralihan tanah. Selain itu juga mengatur tata cara yang harus ditempuh bagi 

setiap pemohon maupun syarat – syarat untuk memperoleh suatu hak atas tanah 

yang dimilikinya.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dan dengan pertimbangan 

segi praktis dan segi ekonomis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  : Faktor Pendukung dan Penghambat Peralihan Hak Atas 

Tanah Karena Warisan ( Studi Kasus di Kecamatan Selogiri Kabupaten 

Wonogiri ). 

 

B.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka agar 

permasalahannya tidak terlalu luas maka perlu pembatasan masalah yang jelas 

sehingga dapat dilakukan pembahasan yang mendalam serta sesuai dengan tujuan 

penelitian yang hendak penulis maksud. 

Dari berbagai macam hak atas tanah menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) 

Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA), penulis hanya akan meneliti 

tentang hak milik atas tanah karena warisan karena peristiwa hukum dan karena 

perbuatan hukum, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya 

meliputi pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan di 

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, dan juga meliputi tentang proses 

peralihannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri selama 

tahun 2008. 
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C. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan supaya permasalahan yang 

ada tersebut dapat dibahas sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, maka perlu 

diadakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apakah yang mendukung pelaksanaan peralihan hak atas tanah 

berdasarkan pewarisan di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri? 

2. Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan peralihan hak atas tanah 

berdasarkan pewarisan di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri 

dan bagaimana penyelesaiannya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka tujuan 

penelitian adalah : 

1. Tujuan Obyektif, yaitu : 

a. Untuk mengetahui faktor yang mendukung pelaksanaan peralihan 

hak atas tanah berdasarkan pewarisan di Kecamatan Selogiri 

Kabupaten Wonogiri. 

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan 

peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan di Kecamatan 

Selogiri Kabupaten Wonogiri dan bagaimana penyelesainnya? 

2. Tujuan Subyektif, yaitu : 
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a. Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya 

hukum agraria yang menyangkut pelaksanaan peralihan hak atas 

tanah berdasarkan pewarisan. 

b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan 

skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar 

kesarjanaan S1 ( Strata Satu ) bidang hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dapat penulis kemukakan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor yang menghambat 

pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan, sehingga 

dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan 

hukum agraria pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah mengenai 

pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan di 

kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 

b. Memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang pelaksanaan 

peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan di kecamatan 

Selogiri kabupaten Wonogiri. 
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F.    Metodologi Penelitian 

Untuk mendapatkan data – data yang sesuai dengan materi atau masalah yang 

diteliti, maka diperlukan suatu metodologi penelitian yang tepat, sesuai, 

menguntungkan dan relevan dengan ruang lingkup dan judul skripsi yang akan 

disusun sehingga mempermudah analisa kesimpulannya. Beberapa hal yang 

berkaitan dengan metodologi penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, dimana dalam penelitian 

deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Faktor Pendukung dan Penghambat 

Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan ( Studi Kasus di Kecamatan 

Selogiri Kabupaten Wonogiri ), maka penelitian dilaksanakan di wilayah 

hukum  Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dan di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri dengan mempertimbangkan 

alasan sebagai berikut : 

a. Belum ada yang mengadakan penelitian dengan judul seperti 

tersebut diatas dilokasi ini. 

b. Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga 

akan mempermudah dalam memperoleh data. 
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3. Data 

Data merupakan suatu fakta dan atau keterangan dari suatu obyek yang 

diteliti, data itu sendiri dapat dibagi menjadi : 

a. Jenis data 

1). Jenis data primer 

Yaitu data yang diperoleh dari pihak yang berkaitan langsung 

dengan permasalahan yang terjadi, baik yang diperoleh dari 

responden maupun informan. 

 2). Jenis data sekunder 

Yaitu jenis data yang mendukung atau menunjang kelengkapan 

data primer. Data tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui 

bahan – bahan pustaka yang antara lain diperoleh melalui literatur 

– literatur, arsip, dokumen perundang – undangan, buku – buku 

ilmiah dan lain sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

b. Sumber data 

1). Sumber data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam 

hal ini yang bertindak sebagai responden adalah Kepala Seksi 

Peralihan Hak Atas Tanah dan PPAT di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Wonogiri dan ahli waris yang melakukan 

peralihan hak atas tanah karena pewarisan. 

 



 

 

11

2). Sumber data sekunder 

Yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain 

meliputi buku – buku ilmiah, peraturan hokum yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti dan dokumen lainnya. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data – data yang diperoleh, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1). Studi Lapangan 

Yaitu suatu penelitian daimana peneliti terjun ke lokasi 

secara langsung guna mendapatkan data – data yang diperlukan 

dalam penulisan ini. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

a). Observasi 

yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung 

bagaimana keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteiliti, 

serta dapat mengetahui sebanyak mungkin keadaan data yang 

penulis kumpulkan dan akan digunakan sebagai pembahasan 

lebih lanjut. 

b). Wawancara 

yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

percakapan atau tatap muka secara langsung untuk memperoleh 

data dan keterangan baik secara lisan atau tertulis dari responden. 
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Wawancara ini juga akan menggunakan sistem bebas terpimpin, 

yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan 

menggunakan catatan pokok sehingga wawancara yang dilakukan 

dapat terarah dan terkontrol untuk memperoleh data atau 

keterangan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2). Studi Kepustakaan 

Yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari dan 

menganalisa keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada 

pokok permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi 

acuan meliputi buku – buku ilmiah, makalah – makalah, literatur 

– literatur, majalah – majalah, surat kabar maupun buku peraturan 

perundang – undangan serta bahan pustaka lainnya. 

4. Metode Penarikan Sampel 

Metode penarikan sample yang dipergunakan penulis dalam 

penelitian dan penulisan skripsi ini adalah metode Purposive Sampling 

yaitu pengambilan sample tidak dengan acak, tetapi suatu pengambilan 

sample dengan cara pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian.4 Metode ini dilakukan karena nantinya tidak semua populasi 

akan diteliti, tetapi dipilih satu atau beberapa sample saja yang 

diperlukan, dari populasi secara keseluruhan, sehingga akan tercapai 

tujuan yang hendak dikehendaki. Penulis cenderung memilih informan 

yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 

                                                 
4 Abdulkadir SA. Metodologi Riset II. UNS Press, Surakarta. 1987. hal 11 
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mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam.5 Dengan 

menggunakan metode penarikan sample yang bersifat Purposive 

Sampling pada penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis berharap 

dapat memperoleh data – data yang lebih teliti dan terperinci. 

5. Teknik Analisa Data 

Data yang penulis dapatkan dari perbagai sumber tersebut diatas 

selanjutnya diadakan suatu penganalisaan data. Pada tahap ini dikerjakan 

dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan 

persoalan – persoalan yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

analisa data kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisa data 

kualitatif adalah : 

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data kualitatif 

abalisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”6 

Analisa merupakan proses pencarian dan perencanaan secara 

sistematik dari semua data dan bahan lain yang telah terkumpul agar 

peneliti mengerti betul makna yang telah ditemukan, dan dapat 

menyajikannya kepada orang lain secara jelas. 

                                                 
5 HB Sutopo. Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar – dasar Teoritis dan Praktis. Pusat Penelitian 
UNS. UNS Press. Surakarta. 1988. Hal 22 
6 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1986. hal 250 
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Dengan melihat hal – hal tersebut diatas maka penulis 

menggunakan model analisis interaktif. Maksud dari model analisis 

tersebut menurut H.B Sutopo adalah : 

“Data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu 

mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik 

kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus 

antara tahap – tahap tersebut sehingga data yang terkumpul 

berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis.”7 

Sedangkan tujuan dari model analisis tersebut adalah untuk 

menghindari adanya kesulitan – kesulitan. Analisis pada waktu 

menghadapi data yang telah menumpuk dan analisis tersebut tetap dapat 

dilaksanakan dilokasi. Untuk lebih jelasnya, maka akan penulis uraikan 

model analisis tersebut dalam suatu bagan atau skema sebagai berikut : 

Gambar Interactive Model Of Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 HB Sutopo, Op.Cit, hal. 37 

Pengumpulan Data 

Penarikan  
Kesimpulan / Verifikasi 

Sajian 
Data 

Reduksi 
Data 



 

 

15

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini, 

maka penulis kemukakan sistematika yang terdiri dari 4 ( empat ) bab yang 

perinciannya sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah; 

B. Pembatasan Masalah; 

C. Perumusan Masalah; 

D. Tujuan Penelitian; 

E. Manfaat Penelitian; 

F. Metode Penelitian; 

G. Sistematika Skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hukum Waris 

1. Pengertian Hukum Waris; 

2. Corak Hukum Waris; 

3. Asas – asas Hukum Waris; 

4. Sistem Pewarisan Hukum; 

5. Harta Waris; 

6. Ahli Waris; 

7. Cara Pembagian Hukum Waris. 

B. Tinjauan Tentang Peralihan Harta Waris Tanah 

1. Pengertian Peralihan Harta Waris Tanah; 

2. Tujuan Peralihan Harta Waris Tanah; 

3. Tata Cara dan Syarat Peralihan Harta Waris; 
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4. Akibat – akibat Hukum Peralihan Harta Waris Tanah 

ditinjau dari Hukum. 

5.  Faktor Pendukung dan Penghambat Tentang Peralihan 

Harta Waris Tanah. 

C. Tinjauan Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

karena Warisan 

1. Teori Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

karena Warisan; 

2. Fungsi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena 

Warisan; 

3. Sistem Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena 

Warisan; 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Keadaan Geografis Kecamatan Selogiri Kabupaten 

Wonogiri  

2. Desa dan Luas Wilayah serta jumlah Penduduk di 

Kecamatan  Selogiri Kabupaten Wonogiri 

3. Motivasi Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan 

4. Faktor Pendukung Peralihan Hak Atas Tanah Karena 

Warisan di Kecamatan Selogiri  Kabupaten Wonogiri 

5. Faktor Penghambat Peralihan Hak Atas Tanah karena 

warisan di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 
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B. Pembahasan 

1. Faktor Pendukung Peralihan Hak Atas Tanah karena 

Warisan di Kecamtan Selogiri  Kabupaten Wonogiri.. 

2. Faktor Penghambat Peralihan Hak Atas Tanah karena 

Warisan di Kecamatan Selogiri  Kabupaten Wonogiri. 

3. Langkah – langkah yang dilakukan Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Wonogiri dalam mengatasi 

hambatan dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah 

karena warisan. 

BAB IV  : PENUTUP 

Dalam penutup, penulis memberikan kesimpulan dan saran 

terhadap masalah yang diteliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




