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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah warisan seringkali menimbulkan persoalan dalam kehidupan 

sehari-hari. Masalah ini sering muncul karena adanya salah satu pihak yang 

merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul 

dari sifat serakah manusia yang selalu berkeinginan untuk mendapatkan yang 

lebih dari apa yang telah diperolehnya. Untuk mendapatkan harta warisan 

sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara 

yang dapat dilakukan guna mencapai tujuanya, baik melalui jalur hukum 

maupun dengan cara melawan hukum. Jika perolehan harta warisan diperoleh 

dengan jalan melawan hukum, maka sudah ada sanksi hukum yang menanti 

para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Jika perolehan harta warisan 

diperoleh dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi 

hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang 

ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang 

berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil 

bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain. 

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah mengatur 

secara lengkap dan sempurna segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia 

dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang 

hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak 



menerimanya. Harta waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang 

ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.1 

Dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa-siapa yang 

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian 

masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan 

tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang 

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli 

waris.2 

Membicarakan tentang masalah sistem peraturan perundangan di 

Indonesia tidak terlepas dari persoalan tentang terbentuknya Undang-undang 

Kompilasi Hukum Islam, yang pada dasarnya adalah membicarakan sebagian  

kecil dari Hukum Islam di Indonesia. Hukum waris menurut Kompilasi Hukum 

Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi 

ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Tata cara pembagian harta 

warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Alquran menjelaskan 

dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan 

tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik 

itu laki- laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran. 3 

                                                 
1 Makky Lida, 2008, Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Loksado 
Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, www.ide-syariah.com, hal. 1  
2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama.  
3 Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Pressindo. Hal 56. 



Sesuai dengan Firman Allah SWT: Bagi laki-laki ada hak bagian dari 

harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa: 7). Dalam syariat 

Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki- laki lebih banyak dari pada 

bagian perempuan, yakni ahli waris laki- laki dua kali bagian ahli waris 

perempuan.  

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan 

hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu 

merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi 

rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta 

warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki- laki atau perempuan 

dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris 

sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam 

yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan 

perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari 

bagiannya. Pada sebagian masyarakat Surakarta, dalam pembagian harta 

warisan, sebagian masyarakatnya ada yang menggunakan pembagian harta 

warisan dengan cara bagi rata antara ahli waris berdasarkan perdamaian 

(musyawarah) yang dikenal dengan islah, tetapi dengan cara tersebut malah 

lebih sering menimbulkan masalah dibanding dengan yang dilakukan 



sebagaimana dengan ketentuan hukum, dan permasalahannya tersebut sangat 

berakibat bagi keluarga karna adanya permasalahan ini, ahli waris yang 

awalnya sepakat ternyata akhirnya mengingkari akan pembagian harta warisan 

tersebut maka timbullah rasa kecemburuan di antara ahli waris.4. Akibat dari 

hal tersebut proses pengalihan hak tanah menjadi tersendat dan membutuhkan 

waktu yang panjang.  

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang 

diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna 

mencapai tujuanya, baik melalui jalur hukum maupun dengan cara melawan 

hukum. Jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan melawan hukum, 

maka sudah ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan 

perbuatan tersebut. Jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan sesuai 

dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah 

yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi 

prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah 

warisan, sering kali putusan yang adil bagi satu pihak belum tentu dianggap 

adil oleh pihak yang lain. Dalam kondisi demikian, peran Pengadilan Agama 

sangat dibutuhkan untuk menerapkan Kompilasi Hukum Islam yang dapat 

diterima semua pihak, sehingga proses peralihan sudah berkekuatan hukum. 

Terkait dengan pembagian warisan, ada istilah yang disebut dengan 

istilah hak opsi. Adapun yang dimaksud dengan hak "opsi" dalam perkara 

warisan ialah hak memilih hukum warisan apa yang dipergunakan dalam 

                                                 
4 Ibid, Hal. 58 



menyelesaikan pembagian warisan. Hak opsi dalam UU No. 7 Tahun 1989 Jo 

UU No. 3 Tahun 2006 dijumpai dalam bagian Penjelasan Umum angka 2 alinea 

keenam yang berbunyi "sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang 

berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan 

dipergunakan dalam pembagian warisan."5  Ketentuan hak opsi ini didahului 

oleh katimat alinea yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang 

hukum kewarisan yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama 

mengadili perkaranya bagi mereka yang beragama Islam meliputi aspek hukum 

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelakasanaan pembagian harta 

peninggalan bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

Namun demikian, Negara Republik Indonesia yang kehidupan 

rakyatnya masih bersifat agraris, dimana perekonomiannya masih bertumpu 

pada ekonomi pertanian, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur 

tentang status kepemilikan tanah. Indonesia memiliki ketentuan khusus yang 

mengatur tentang pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian 

disebut UUPA, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 24 September 1960.6   

Negara memiliki hak untuk mengatur tentang pendayagunaan tanah dan 

penguasaannya serta pemilikannya. Sehingga praktek-praktek yang merugikan 

kepentingan umum dapat dihindarkan. Atas dasar hak menguasai dari negara 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, maka dalam Pasal 2 

                                                 
5 Ahmad Rofi, 2008, Hak Opsi Dalam Penyelesaian Hukum Waris di Pengadilan Negeri Sleman- 

Yogyakarta, Skripsi. Surakarta: STAIN. Hal. 11 
6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960  tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Hal. 1 



Ayat 3 UUPA memberikan wewenang yang bersumber pada hak menguasai 

dari negara untuk mencapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, 

kesejahteraan, adil dan damai. Atas dasar hak menguasai sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 2 UUPA, maka dalam Pasal 4 Ayat 1 ditentukan macam-

macam hak atas tanah. Di antaranya adalah hak milik-hak milik atas tanah 

memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah 

yang bersangkutan, akan tetapi harus mengingat kepentingan umum. 

Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah peran sistem hukum Islam 

yang digunakan sebagai dasar pembagian warisan dapat mendukung 

pelaksanaan catur tertib bidang pertanahan, khususnya mempercepat proses 

pengalihan hak atas tanah warisan. 

Pemindahan atau peralihan hak atas tanah menurut pengertian Sudargo 

(2002) adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak 

atas berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. 

Pengalihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan 

memindahkan hak atau barang atau benda bergerak atau tidak bergerak.7 

Peralihan tanah dapat terjadi dengan cara hibah jual beli, tukar menukar, 

atau pewarisan. UUPA mengatur mengenai pemindahan/peralihan hak atas 

tanah yaitu Pasal 20 Ayat (2), yaitu “hak milik dapat beralih atau dialihkan 

kepada pihak lain”. Pasal 20 Ayat (3) yaitu “hak guna usaha dapat beralih 

dengan dialihkan kepada pihak lain”.8 Mengenai pemindahan hak/peralihan hak 

atas tanah yang diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa “setiap perjanjian yang 

                                                 
7 Sudargo, 2002, Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, Hal 12 
8 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria 



bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan suatu hak baru atas tanah 

menggadaikan atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai 

tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan di hadapan 

pejabat yang ditunjuk oleh Materi Agraria.9     

Pencatatan pendaftaran tanah dan peralihan tanah dalam masyarakat 

merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan 

rakyat dalam rangka memberikan kepastian hukum bidang pertanahan, dan 

untuk memperoleh kekuatan hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah 

secara sistematik, pengajuan kebenaran materiil pembuktian data fisik dan data 

yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak 

pendaftaran tanah, mengetahui status hak dan atau riwayat asal usul pemilikan 

atas tanah, jual-beli, dan warisan. Kesemuannya memerlukan suatu peraturan 

perundang-undangan selaku payung hukum dan pengesahan pejabat yang 

berwenang, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang terkuat. 

Dalam peraturan perundangan yang dimaksud, peralihan hak atas tanah 

diatur sedemikian rupa sehingga sistem pencatatan administrasi pertanahan 

selalu mencatat data terkini pemilik tanah. Hal ini dalam rangka pelaksanaan 

catur tertib pertanahan yakni tertib hukum pertanahan, tertib administrasi 

pertanahan dan tertib penggunaan tanah dalam rangka memperkecil peluang 

terhadap penguasaan tanah secara ilegal. Pelaksanaan tertib administrasi 

pertanahan dilaksanakan agar proses penyelenggaraan pendaftaran tanah dan 

peralihan hak atas tanah dapar terselenggara secara benar dan sesuai dengan 

hukum, sehingga dalam tahapan pekerjaan adminitrasi pertanahan terdapat 

                                                 
9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran Tanah. Pasal 29 



proses judikasi yaitu suatu proses yang menetapkan bagaimana status hukum 

bidang tanah, siapa yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut 

dan bagaimana hubungan hukumnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui pentingnya pelaksanaan 

hukum Islam dalam tanah warisan kaitannya dengan pemberlakuan catur tertib 

bidang pertanahan di Kota Surakarta. Karena itu dilakukan penelitian dengan 

judul: PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM 

WARIS ISLAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN CATUR 

TERTIB BIDANG PERTANAHAN (STUDI KASUS DI 

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA). 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah 

atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan 

diteliti, karena akan mempermudah dalam penelitian pengumpulan 

data. Pada penelitian ini titik sasaran penelitiannya adalah prosedur 

pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Pengadilan 

Agama dalam perannya mempercepat proses peralihan hak atas 

tanah di Kota Surakarta sehingga dapat mendukung pelaksanaan 

tertib administrasi pertanahan.  

 



C. Rumusan Masalah  

Winarno Surahmad mengartikan masalah sebagai rangkaian 

atau setiap kesulitan yang mengarahkan manusia untuk 

memecahkannya.10  Masalah yang diambil dalam penelitian ini 

adalah mengenai prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama 

Surakarta dalam kaitannya pelaksanaan catur tertib bidang 

pertanahan, diantaranya: 

1. Bagaimanakah penerapan hukum waris Islam dalam pembagian 

tanah warisan di Pengadilan Agama Surakarta, sehingga dapat 

mempercepat proses peralihan hak atas tanah? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan peralihan hak atas tanah warisan 

setelah berlakunya program Catur Tertib bidang pertanahan?, 

khususnya pelaksanaan tertib administrasi pertanahan untuk 

memperkecil peluang penguasaan tanah secara ilegal?. 

   
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan penerapan hukum Islam dalam 

pembagian tanah warisan di Pengadilan Agama Kota Surakarta, 

sehingga dapat mempercepat proses peralihan hak atas tanah 

                                                 
10 Winarno Surahmad, 2000. Metode Penelitian, Bandung: Tarsito. Hal. 74 



2. Untuk mengetahui pelaksanaan peralihan hak atas tanah warisan setelah 

berlakunya program Catur Tertib bidang pertanahan, khususnya 

pelaksanaan tertib administrasi pertanahan untuk memperkecil peluang 

penguasaan tanah secara ilegal. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya bagi penulis serta aparatur hukum dan 

masyarakat yang merupakan pemikiran untuk mengungkapkan 

keinginan dan harapan pemerintah daerah serta masyarakat dalam 

mewujudkan catur tertib bidang pertanahan. Untuk itu dalam 

penulisan ini diharapkan adanya alternatif pemecahan masalah serta 

memberikan kontribusi bagi aparat hukum terkait, pemerintah 

daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan catur tertib bidang 

pertanahan. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Agar dalam menyusus skripsi berhasil dengan baik diperlukan suatu 

metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian 

dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan 

dapat dipercaya kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan 

skripsi ini meliputi: 

 

 



1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto (1999) dilihat dari sudut 

tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum empiris.11  Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pokok masalah yang 

akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Karena disini peneliti 

meninjau pengertian dari sistem hukum Islam dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2. Metode Pendekatan  

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, maka 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan empiris, karena mengacu pada efektivitas pelaksanaan hukum 

dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 

pejabat yang berwenang.  

 
3. Lokasi Penelitian  

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi 

penelitian di Surakarta.. Instansi yang diteliti adalah Pengadilan Agama 

Surakarta dan Badan Pertanahan Nasional Surakarta dan instansi 

mempunyai hubungan dengan pelaksanaan catur tertib bidang pertanahan. 

 
4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: 

                                                 
11 Soerjono Soekanto, 1999, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Hal. 67 



a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang 

berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait. 

b. Data Sekunder,  yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 

berupa buku-buku, perundang-undangan, arsip asas-asas hukum dan 

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara: 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan 

kepada responden, dalam hal ini adalah kepala kantor Pengadilan Agama 

Surakarta dan karyawannya, kepala kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surakarta, serta ahli waris. Tujuan wawancara cermat adalah untuk 

mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan 

dengan masalah pelaksanaan hukum Islam dalam mempercepat peralihan 

hak atas tanah warisan dan pelaksanaan catur tertib pertanahan. 

b. Metode Dokumentasi 

Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen, catatan, 

literatur-literatur dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya 

dengan obyek penelitian. 

 
6. Tehnik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, 

(2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen 



tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil 

akhir analisis.12 

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, 

dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang 

pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan 

pengumpulan data. Artinya, reduksi 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 berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk 

membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut.  

Dari reduksi dan sajian di atas, maka peneliti melakukan kesimpulan 

dan verifikasi. Verifikasi dilakukan agar validitas hasil penelitian dapat 

terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, 

tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang 

dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan 

data. Oleh karena itu, sering dinyatakan bahwa proses ana lisis dilakukan di 

lapangan, sebelum peneliti meninggalkan lapangan studinya.   

 

F. Sistematika Skripsi 

                                                 
12 Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito. Hal. 179 



Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi 

ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut : 

1. Bagian awal terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

abstrak. 

2. Bagian isi terdiri dari bab-bab 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 tentang Harta Warisan 

1. Pengertian Harta Warisan Menurut Hukum Islam 

2. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam 

B. Peralihan Hak Atas Tanah  

1. Pengertian Peralihan Hak atas Tanah 

2. Terjadinya Peralihan Hak atas Tanah 

3. Larangan Peralihan Hak atas Tanah 

C. Tinjauan tentang Catur Tertib Bidang Pertanahan 

khususnya Tertib Administrasi Pertanahan 



1. Pengertian Tertib Administrasi Pertanahan 

2. Prosedur Pendaftaran Hak Atas Tanah 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

1. Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta 

Warisan di Pengadilan Agama Surakarta untuk 

Mempercepat Proses Peralihan Hak Atas Tanah 

2. Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah di Dalam Rangka 

Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Surakarta 

untuk Memperkecil Peluang Penguasaan Tanah secara 

Ilegal. 

B. Pembahasan  

1. Temuan Kasus Penerapan Hukum Waris Islam Dalam 

Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama 

Surakarta untuk Mempercepat Proses Peralihan Hak 

Atas Tanah Ditinjau dan Dikaitkan dengan Teori 

2. Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah di Dalam Rangka 

Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Surakarta 

untuk Memperkecil Peluang Penguasaan Tanah secara 

Ilegal  

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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