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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perosedur peralihan hak atas 

tanah yang belum terdaftar dan faktor yang menjadi penghambat peralihan hak 

atas tanah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris Metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Prosedur peralihan hak atas tanah tidak begitu rumit 

karena dilakukan dengan cara di bawah tangan kesimpulannya bahwa masyarakat 

yang melakukan peralihan hak atas tanah melalui desa terlebih dahulu melakukan 

musyawarah mengenai tanah yang akan dialihkan dan kendala utama masyarakat 

pada pelaksanaan peralihan hak  atas tanah adalah kurangnya pemahaman 

masyarakat, saran perlu adanya sosialisasi dari pihak desa agar masyarakat lebih 

mengerti. 

Kata kunci: peralihan hak atas tanah 

THE UNREGISTERED LAND RIGHTS TRANSFER FROM INHERITOR TO 

LEGATEE  

(STUDY IN TANAK RARANG AND SETANGGOR VILLAGE) 

This research purposes to know how is the procedure of unrgistered land rights transfer 

and also the obstacle factors of such transfer.  This research is legal normative-empric 

research which used statute and conceptual approaches. The procedure of land rights 

transfer is not very complex because conducted in not official ways . the conclusion is 

that people which conducting the land rights transfer through village officers must 

discussing the transfer object. The main inhibitor of people when transfer the land rights 

is the lack of understanding. So, the recommendation is the village officers must do 

socialization to make people more understand 

Keywords : Transfer, Land, Rights 
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I.  PENDAHULUAN 

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai  peran yang sangat 

penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran 

dalam kehidupan,selain itu tanah mempunyai  hubungan erat dengan 

manusia karena tanahmempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia 

dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak. Negara 

dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan tertinggi yang diberi 

kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan 

masyarakatnya. 

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang tercantum 

dalam pasal 33 ayat (3) yang menentukan sebagai berikut: 

”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 

menyatakan:”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi 

adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.  

Dari ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945tersebut di atas, maka 

dapat di simpulkan bahwa: 1. Bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikelola untuk mencapai kemakmuran rakyat. 2. 

Pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikelola oleh negara. 3. Tujuan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.
1
 

   Bedasarkan pernyataan di atas telah menunjukan bahwa kedudukan 

dan peran tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.Dari 

peran tanah yang sangat penting tidak jarang sering menimbulkan 

masalah.Hal ini disebabkan oleh keadaan tanah yang terbatas dengan 

                                                             
1
M. Arba, Hukum Agraria Nasional, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 15. 
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jumlah penduduk yang semakin bertambah dan harga tanah yang semakin 

meningkat dengan cepat menyebabkan banyak terjadi permasalahan-

permasalahan yang timbul salah satunya adalah mengenai peralihan hak 

atas tanah karena pewarisan yang sering terjadi pada masyarakat adalah 

pada saat pewaris meninggal dunia ahli waris tidak langsung melakukan 

peralihan hak atas tanahnya pahaman masyarakat yang masih kurang 

tentang pentinya peralihan hak atas tanah walaupun peralihan dilakukan 

secara dibawah tangan. 

Oleh karena itulah sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang 

lebih lanjut mengenai prosedur peralihan hak atas tanah yang belum 

terdaftar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peralihan hak 

atas tanah.  

Berdasarkan hal di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Prosedur Peralihan 

Hak atas TanahYang Belum Terdaftar Di Desa Tanak Rarang Dan Desa 

Setanggor; 2) Apa Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan 

Peralihan Hak Atas Tanah Di Desa Tanak Rarang Dan Desa Setanggor.  

 Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Menganalisis secara yuridis 

mengenai prosedur peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar Di Desa 

Tanak Rarang Dan Desa Setanggor; 2) Menganalisis secara yuridis 

mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peralihan hak atas 

tanah Di Desa Tanak Rarang Dan Desa Setanggor.  
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Manfaat Penelitian ini adalah diharapkan memberikan hasil yang 

dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis. 1) Dari 

segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai sumbangan dari pengembangan ilmu hukum yang 

berkaitan dengan Pengalihan Hak atas Tanah yang Belum Terdaftar dari 

Pewaris Ke AhliWaris Di Desa Tanak Rarang Dan Desa Setanggor; 2) 

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menambah 

pengetahuan yang terkait dengan Pengalihan Hak atas Tanah yang Belum 

Terdaftar dari Pewaris Ke Ahli Waris Di Desa Tanak Rarang Dan Desa 

Setanggor. 

Penelitian ini adalah penelitian empirik, jenis penelitian ini dapat 

dilihat dari sifatnya yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Metode 

pendekatan pada penelitian ini adalah 1) Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang dihadapi. 2) pendekatan konsep (conceptual 

approach) yang mengkaji konsep-konsep hukum yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. 
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II. PEMBAHASAN 

 

1.  Perosedur Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Dari 

Pewaris Ke Ahli Waris Di Desa Tanak Rarang dan Desa Setanggor. 

 

  Sebagai suatu hak yang bersifat kebendaan,hak atas tanah dapat 

beralih dan diperalihkan. Suatu hak atas tanah akan beralih jika 

kepemilikannya berpindah kepada orang lain tanpa melalui suatu 

perbuatan hukum, tapi beralih akibat terjadinya suatu peristiwa hukum 

tertentu, misalnya karena kematian atau meninggalnya seseorang maka 

harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya. Suatu hak atas tanah 

dapat diperalihkan jika melalui suatu perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh pemegang hak atas tanah tersebut.Peralihan hak atas tanah dapat juga 

terjadi karena jual beli, hibah, tukar-menukar, atau perbuatan lain yang 

bersifat mengalihkan hak atas tanah. 

 Dilihat dari sudut pandang kepemilikan, maka bagi pihak yang 

secara hukum memiliki hak atas tanah, baik yang telah didaftarkan 

maupun belum didaftarkan dapat mengalihkan hak atas tanah yang 

dimilikinya. Mengalihkan hak atas tanah, maksudnya memindahkan hak 

atas tanah yang dimiliki kepada orang lain, dengan pemindahan dimaksud, 

maka haknya akan berpindah. Hak yang dimaksud,adalah hubungan 

hukum yang melekat sebagai pihak yang bewenang atau pihak yang 

berkuasa untuk melakukan tindakan hukum. 

 Peralihan hak atas tanah menurut yuridis dilakukan secara tertulis 

dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan 
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pada Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). 

Langkah tersebut terkait erat dengan prosedur peralihan hak atas tanah, 

karena prosedur menentukan legalitas dari peralihan hak.
2
 

 Dalam hal ini berdasarkan desa tempat penelitian yaitu di Desa 

Tanak Rarang, penduduk desa yang sebagian besar bermata pencaharian di 

bidang pertanian, sesuai dengan luas wilayah desa yang jumlah area 

persawahannya cukup besar yaitu sekitar 92,00 Ha. 

 Terkait dengan hal itu masyarakat Desa Tanak Rarang juga tidak 

luput dari persoalan mengenai tanah, karena dalam suatu masyarakat pasti 

akan terjadi suatu peristiwa tertentu misalnya peralihan hak atas tanah 

karena pewarisan maupun peralihan dengan cara lain seperti jual beli, 

hibah, tukar-menukar dan lainnya.  

 Mengenai peralihan hak atas tanah di Desa Tanak Rarang masih 

mengunakan hukum adat dan hukum Islam, sedangkan penerapan hukum 

Agraria atau pertanahan tidak banyak dipakai, hanya dipakai manakala 

pada saat ahli waris berada diluar wilayah desa atau kecamatan dan apabila 

musyawarah antara keluarga tidak mendapatkan hasi. 

 Berdasarkan hal di atas prosedur peralihan hak atas tanah yang 

belum terdaftar di Desa Tanak Rarang adalah sebagai berikut: 1) Pihak 

yang akan melakukan peralihan hak atas tanah terlebih dahulu melakukan 

musyawarah keluarga; 2) Setelah mendapat hasil musyawarah antara 

keluarga pihak yang akan melakukan peralihan hak kemudian 

                                                             
2
Ibid, hlm. 73. 
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memberitahukan kepala dusun; 3) Pihak keluarga melakukan musyawarah 

dengan kepala dusun mengenai sejarah tanah yang akan dialihkan, luas 

tanah, lokasi dan batas-batas tanah serta pembagian warisan apabila ahli 

waris lebih dari satu; 4) Setelah menemui hasil kesepakatan kepala dusun 

kemudian memberitahukan sekertaris desa; 5) Sekertaris desa kemudian 

membuat surat pernyataan mengenai peralihan hak serta pembagian 

warisan; 5) Surat pernyataan kemudian ditandatangani oleh para pihak dan 

kepala desa dengan disaksikan oleh 2  orang saksi; 6) Setelah para pihak, 

kepala dusun dan kepala desa menandatangani surat pernyataan peralihan 

hak tersebut, pihak kecamatan kemudian mengesahkan atau membenarkan 

surat tersebut;
3
 

 Selanjutnya peralihan hak atas tanah di Desa Setanggor, tidak beda 

jauh dengan Desa Tanak Rarang Desa Setanggor merupakan desa dengan 

jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu sekitar 4065 jiwa. Mayoritas 

penduduk desa bermata pencaharian di bidang pertanian, sesuai dengan 

luas wilayah dan luas area persawahan yang cukup luas yaitu sekitar 491,5 

Ha. Dari jumlah tersebut kepemilikan masyarakat atas tanah tidak lepas 

dari suatu peristiwa tertentu yang mengakibatkan beralihnya suatu hak atas 

tanah, misalnya kematian seseorang yang meninggalkan harta warisan dan 

secara langsung akan beralih kepada ahli waris dengan menganti nama 

pewaris yang meninggal dunia, selain karena pewarisan  peralihan hak atas 

                                                             
3
Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Abdurrahman selaku sekertaris Desa Tanak 

Rarang, 06 juli 2018, Kantor Desa Tanak Rarang. 
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tanah banyak dilakukan dengan cara seperti jual beli, hibah, tukar-

menukar, dan lain sebagainya. 

 Mengenai proses peralihan hak atas tanah Desa Setanggor dengan 

Desa Tanak Rarang proses peralihannya tidak ada pererbedan, karena 

selain tempat desa yang berdekatan Desa Setanggor dengan Desa Tanak 

Rarang merupakan desa satu kecamatan yaitu Kecamatan Praya Barat.  

 Peralihan hak atas tanah di Desa Setanggor masih dilikukan menurut 

hukum adat yang berlaku atau menurut ketentuan dari pihak desa. Alasan 

masyarakat masih melekukan peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum 

adat dan sesuai prosedur desa adalah jumlah biaya yang dikeluarkam 

masyarakat relatif murah dan proses yang tidak terlalu rumit menjadi 

alasan utama masyarakat tidak melakukan perndaftaran peralihan hak atas 

tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4
 

 Berdasarkan hal di atas prosedur peralihan hak atas tanah khusunya 

karena pewarisan di Desa Setanggor adalah sebagai berikut: 1) Pihak yang 

akan melakukan peralihan hak atas tanah terlebih dahulu melakukan 

musyawarah keluarga; 2) Setelah mendapat hasil musyawarah antara 

keluarga pihak yang akan melakukan peralihan hak kemudian 

memberitahukan kepala dusun; 3)Pihak keluarga melakukan musyawarah 

dengan kepala dusun mengenai sejarah tanah yang akan dialihkan, luas 

tanah, lokasi dan batas-batas tanah serta pembagian warisan apabila ahli 

waris lebih dari satu; 4) Setelah menemui hasil kesepakatan kepala dusun 

                                                             
4
Hasil wawancara dengan Bapak Otem selaku Kepala dusun Desa Setanggor, 09 juli 

2018, Rumah Bapak Otem. 
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kemudian memberitahukan sekertaris desa; 5) Sekertaris desa kemudian 

membuat surat pernyataan mengenai peralihan hak serta pembagian 

warisan; 6) Surat pernyataan kemudian ditandatangani oleh para pihak dan 

kepala desa dengan disaksikan oleh 2  orang saksi; 7) Setelah para pihak, 

kepala dusun dan kepala desa menandatangani surat pernyataan peralihan 

hak tersebut, pihak kecamatan kemudian mengesahkan atau membenarkan 

surat tersebut. 

Terkait dengan peralihan hak atas tanah di Desa Setanggor yang 

peralihan hak atas tanahnya tidak jauh berbeda dengan Desa Tanak Rarang 

cuma mungkin yang menjadi perbedannya adalah  masyarakat yang tidak 

selalu mengukuti tahapan-tahapan yang ada pada prosedur yang ada;
5
 

2.  Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peralihan Hak 

Atas Tanah Di Desa Tanak Rarang Dan Desa Setanggor. 

 Berdasarkan data yang didapatkan di Desa Tanak Rarang dan Desa 

Setanggor  dari sekian banyak penduduk desa tidak banyak masyarakat 

yang melakukan peralihan hak atas tanah khusunya karena pewarisan, 

banyaknya masyarakat yang masih lalai ketika seorang pewaris meninggal 

dunia dan meninggalkan harta ahli waris mengabaikan peralihan haknya 

bahkan dalam waktu yang lama ahli waris membiarkan nama pewaris 

tanpa menggantinya atau melakukan pendaftaran peralihan hak atas 

tanahnya. 

                                                             
5
Hasil wawancara  dengan Bapak Datre selaku warga Desa Setanggor, 04 September 

2018, di Rumahnya Bapak Datre.. 
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 Adapun faktor yang menjadi penghambat masyarakat desa dalam 

peralihan hak atas tanah yaitu: 1) Ketidak tahuan masyarakat akan 

pentingnya suatu peralihan hak atas tanah merupakan alasan utama 

masyarakat; 2) Masyarakat sering kali berpikir bahwa peralihan hak atas 

tanah memerlukan waktu yang lama; 3) Pengetahuan masyarakat tentang 

rumitnya proses maupun persyaratan yang harus dilengkapi untuk 

melakukan peralihan hak atas tanah menjadi pertimbangan masyarakat.
6
 

 permasalahan lain yang menjadi kendala yang mendasar dalam 

masyarakat untuk melakukan peralihan hak atas tanah khususnya karena 

pewarisan seperti misalnya tingkit pendidikan sebagian penduduk desa 

yang rata-rata masih rendah secara langsung bisa mempengaruhi tingkat 

ketidak pahaman masyarakat tentang peralihan hak atas tanah, dari ketidak 

pahamannya tersebut masyarakat menjadi tidak melakukan peralihan hak 

atas tanah.
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
Hasil wawancara  dengan Bapak Podoh selaku warga Desa Setanggor, 08 September 

2018, di Rumah Bapak Podoh. 
7
Hasil wawancara  dengan Amak Semenep selaku warga Desa Setanggor, 09 September 

2018, di Rumah Amak Semenep. 
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III. PENUTUP 

 Kesimpulan Dari data yang dikumpulkan dan setelah dianalisis 

berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan  yang 

Pertama Prosedur peralihan hak di Desa Tanak Rarang dan Desa 

Setanggor adalah sebagai berikut: 1) Pihak yang akan melakukan 

peralihan hak atas tanah terlebih dahulu melakukan musyawarah keluarga; 

2) Setelah mendapat hasil musyawarah antara keluarga pihak yang akan 

melakukan peralihan hak kemudian memberitahukan kepala dusun; 3) 

Pihak keluarga melakukan musyawarah dengan kepala dusun mengenai 

sejarah tanah yang akan dialihkan, luas tanah, lokasi dan batas-batas tanah 

serta pembagian warisan apabila ahli waris lebih dari satu; 4) Setelah 

menemui hasil kesepakatan kepala dusun kemudian memberitahukan 

sekertaris desa; 5) Sekertaris desa kemudian membuat surat pernyataan 

mengenai peralihan hak serta pembagian warisan; 6) Surat pernyataan 

kemudian ditandatangani oleh para pihak dan kepala desa dengan 

disaksikan oleh 2  orang saksi; 7) Setelah para pihak, kepala dusun dan 

kepala desa menandatangani surat pernyataan peralihan hak tersebut pihak 

kecamatan kemudian mengesahkan atau membenarkan surat tersebut. 

 Dari prosedur di atas peralihan hak atas tanah  di Desa Tanak Rarang 

dan Desa Setanggor cukup mudah dan tidak rumit sehingga masyarakat 

lebih banyak memilih untuk melakukan peralihan hak atas tanah 

berdasarkan hukum adat dan prosedur desa tanpa didaftarkan menurut 

peraturan hukum yang berlaku.  
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 Yang kedua Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan 

peralihan hak atas tanah adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang peralihan hak atas tanah 

karena pewarisan kepada masyarakat; 2) Masyarakat masih beranggapan 

bahwa peralihan hak atas tanah membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

perosedurnya yang rumit menyebabkan masyarakat menjadi acuh untuk 

melakukan peralihan hak; 3) Masyarakat masih berpikir bahwa biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan peralihan hak tidak sesuai dengan 

kemampuan.  

  Saran yang mungkin bisa dilakukan 1) Dalam hal peralihan atas hak 

tanah yang ada di Desa Tanak Rarang dan Desa Setanggor untuk 

selanjutnya apabila ada masyarakat yang ingin melakukan peralihan hak 

atas tanah dari pihak desa memberikan pengarahan agar dilakukannya 

pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan yang ada di 

Kabupaten/ Kota; 2) Mengenai faktor yang menjadi penghambat 

pelaksanaan peralihan hak atas tanah hendaknya dari pihak desa maupun 

pemerintah yang dalam hal ini BPN perlu adanya penyuluhan hukum atau 

sosialisasi. Dengan demikian masyarakat akan lebih paham, bukan hanya 

mengenai pendaftaran peralihan hak pemahaman masyarakat akan hal lain 

seperti pembuatan sertifikat atau tata cara pendaftaran tanah dan lain 

sebagainya. 
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