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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten 

Pati.   

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Tengah dengan letak yang strategis. Kabupaten ini terletak 

di bagian timur Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini dilewati oleh jalan 

nasional yang menghubungkan kota besar di pantai utara pulau Jawa. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati merupakan dataran rendah. Secara 

astronomis letak Kabupaten Pati berada di antara 6º25' – 7º00' LS dan 

antara 100º,50' – 111º, 15' BT. Luas wilayah kabupaten ini adalah 150.368 

Ha yang terbagi menjadi 59.299 Ha area persawahan, 60.314 Ha area 

bukan persawahan, dan 30.755 Ha bukan area pertanian. Sedangkan secara 

geografis Kabupaten Pati berbatasan dengan :52 

a. Sebelah timur  : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa 

b.  Sebelah selatan  : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora 

c. Sebelah barat  : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara 

d. Sebelah utara  : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

Secara administrasi Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 

desa, dan 5 kelurahan yang juga terbagi menjadi 1.485 Rukun Warga  

(RW) dan 7.556 Rukun Tetangga (RT).  

                                                           
52  Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pati dalam Angka 2019, (Pati : Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pati, 2019), Hal. 3 

 



38 
 

Jumlah kependudukan di Kabupaten berdasarkan data Sensus 

Penduduk tahun 2018 menunjukkan total 1.253.299 orang dengan rincian 

607.002 Laki-laki dan 646.297 Perempuan. Tingkat kepadatan penduduk 

di kabupaten ini yang terendah berada di Kecamatan Pucakwangi, 

sementara yang tertinggi berada di Kecamatan Pati. Dalam hal objek 

penelitian ini wilayah yang difokuskan berada di Kecamatan Pati tepatnya 

Kelurahan Pati Lor. 

Kelurahan Pati Lor merupakan salah satu kelurahan yang terletak 

di Kecamatan Pati. Kecamatan ini memiliki 29 desa/kelurahan dengan 100 

RW dan 570 RT. Kelurahan Pati lor memiliki luas wilayah sebesar 8,1 Ha 

yang berbatasan dengan beberapa desa, sebagai berikut: 

a. Sebelah utara  : Desa Sidokerto 

b. Sebelah barat  : Desa Ngarus 

c. Sebelah timur  : Kelurahan Parenggan 

d. Sebelah selatan  : Kelurahan Pati Kidul 

Jumlah penduduk di Kelurahan Pati Lor berdasarkan profil 

kelurahan total 6.138 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 

2.508. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kelurahan tersebut 

hampir sebanding yakni 2.983 orang laki-laki dan 3.155 orang perempuan.  

Kelurahan Pati Lor terdiri dari 3 RW dan 33 RT. RW 1 merupakan 

bagian wilayah Padukuhan Kaborongan, RW 2 wilayah Padukuhan 

Saliyan, dan RW 3 wilayah Padukuhan Randukuning. Padukuhan 

Kaborongan merupakan wilayah yang menjadi objek penelitian. 
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2. Kasus Pewarisan 

Studi kasus dilaksanakan terhadap Keluarga Bapak Suroso yang 

sudah meninggal dunia (almarhum, selanjutnya disingkat alm) yang 

beralamat di Dukuh Kaborongan, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati. Semua kelurga merupakan pemeluk agama Islam dan 

warga Indonesia. Tanah warisan yang ditinggalkan oleh Bapak Suroso 

dibagi secara adil sesuai amanah dari Bapak Suroso meskipun pembagian 

tanah warisan tersebut tidak rata tetapi para ahli waris tersebut telah 

menyetujui pembagian warisan. 

Pelaksanaan pembagian harta warisan di Dukuh Kaborongan, 

Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten berupa sebidang tanah 

atas nama Bapak Suroso (pewaris) seluas 315 m2 yang dibagikan kepada 

ahli warisnya. Suroso meninggal dunia pada 20 Desember 2018 pada usia 

78 tahun dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ibu Tri dan enam 

orang anak yaitu bernama Subari, Darwati, Retno, Galuh, Giarto Dan 

Husna.  

Pasangan tersebut menikah pada tahun 1968 dan memiliki 6 orang 

anak yakni : 

1. Subari, laki-laki lahir pada 1974 dan menikah dengan Raswati pada 

tahun 1952 , memiliki 2 orang anak yaitu eko, laki-laki dan yuni, 

perempuan. Subari tinggal di Dukuh Ngipik, Kutoharjo, Kabupaten 

Pati. 
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2. Darwati, perempuan lahir pada tahun 1980 dan meninggal pada tahun 

2013, menikah dengan Hardjito pada tahun 1959, memiliki satu orang 

anak perempuan yaitu bernama Apita. Darwati tinggal di Dukuh 

Kaborongan, Pati Lor, Kabupaten Pati. 

3. Retno, perempuan lahir pada tahun 1987 dan menikah dengan Suyono 

pada tahun 1964, memiliki 2 orang anak laki-laki yaitu Hendro dan 

Yanto. Rento tinggal di Pati Kidul, Kabupaten Pati. 

4. Galuh, laki-laki lahir pada tahun 1992, belum menikah, dan tinggal di 

Dukuh Kaborongan, Pati Lor, Kabupaten Pati.   

5. Giarto, laki-laki lahir pada tahun 1997, belum menikah, dan meninggal 

pada tahun 1999. 

6. Husna, perempuan, lahir pada tahun 2003, belum menikah, dan tinggal 

di Dukuh Kaborongan, Pati Lor, Kabupaten Pati. 
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Suroso (+2018) (78Tahun) 

Subari 

(46 Tahun) 

Roswati 

Eko Yuni 

Darwati 

(+2013) 

(40 Tahun) 

Hardjito 

Apita 

Retno 

(33 Tahun) 

Suyono 

Hendro Yanto 

Galuh 

(28 Tahun) 

Giarto 
(+1999) 

(23 Tahun) 

Husna 

(17 Tahun) 

Tri (76Tahun) 

Skema Keluarga Bapak Suroso (alm) sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

Ahli waris dari Bapak Suroso (pewaris) yang masih di bawah umur 

yaitu bernama Husna Nafi R, usia 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal 

di Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, masih berstatus pelajar SMA, dan 

orang Indonesia asli yang tinggal di Indonesia. Pembagian warisan kepada 

Husna dan ahli waris yang lain tersebut terjadi pada tahun 2019 setahun 

setelah Bapak Suroso (alm) meninggal dunia dan pada saat itu Husna Berusia 

16 tahun. 

Pada kasus ini ahli waris di bawah umur tersebut mendapatkan bagian 

hak warisnya dengan di bawah perwalian. Dalam hal ini walinya adalah ibu 

: Perempuan 

: Laki-laki 

: Perempuan Meninggal 

: Laki-laki Meninggal 
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kandung (istri Suroso). Untuk menunjukkan bukti ahli waris tersebut di 

bawah umur dan berada di bawah perwalian diperlukan surat keterangan 

perwalian. Surat keterangan perwalian itu akan menerangkan bahwa ahli 

waris tersebut baru berusia 17 tahun dan belum menikah.  

Pada kasus pembagian tanah warisan ini Husna Nafi R ditempatkan di 

bawah perwalian ibu kandungnya melalui surat keterangan perwalian yang 

dibuat oleh Kepala Kelurahan Pati Lor yang diketahui oleh Kepala 

Kecamatan Pati. Surat keterangan berada di bawah perwalian dibuat oleh 

Kepala Kelurahan karena di Kantor Pertanahan Agraria Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional (Kantah ATR/BPN) Kabupaten Pati tidak menggunakan 

penetapan pengadilan hanya menggunakan surat keterangan dari kepala 

Kelurahan yang diketahui oleh kecamatan setempat.53  

Untuk selanjutnya pengurusan sertifikat di kantor Pertanahan dibantu 

oleh Notaris Bapak Suyuti, dengan syarat-syarat yang sudah di lengkapi 

seperti Surat Keterangan Perwalian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pati 

Lor, surat keterangan waris, KTP dan KK Ibu Tri, Akta Kelahiran Husna, 

KTP Retno. Setelah semua syarat lengkap maka Notaris Bapak Suyuti 

memproses di Kantor pertanahan agar sertifikat yang awalnya berkepemilikan 

atas nama Bapak Suroso (alm) berpindah menjadi nama para ahli waris yaitu 

Husna dan Retno. 

 Peralihan hak atas tanah tersebut diatasnamakan Husna (anak 

keenam) dimaksudkan untuk mengantisipasi jika ibu kandungnya menikah 

                                                           
53 Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Suyuti, S.H., M.Kn di Kabupaten Pati, Hari Selasa pada 

tanggal 10 Desember 2019 jam 11.00 WIB. 
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lagi atau terdapat kejadian lainnya, Walaupun pada kenyataan bahwa 

sertipikat hak atas tanah warisan tersebut selebihnya setelah proses 

pensertipikatan dan balik nama ke atas nama  Husna Nafi R, sertipikat hak 

atas tanahnya disimpan oleh Ibu kandungnya.54  

Pada dasarnya sertipikat hak atas tanah tersebut nantinya dapat 

digunakan secara pribadi (hak pribadi) dari Husna Nafi R setelah yang 

bersangkutan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan 

cakap hukum atau sudah cukup umur (dewasa menurut hukum) untuk 

melakukan perbuatan hukum. 

Pembagian harta warisan, termasuk bagian milik Husna, dibagi 

sesuai kesepakatan keluarga dan sudah dibagi secara adil oleh para ahli waris 

Bapak Suroso (alm) dengan tidak memandang laki-laki atau perempuan. 

Tanah warisan dalam kasus yang dibahas ini adalah tanah yang diberikan 

untuk kedua ahli waris Bapak Suroso yaitu Retno H anak ketiga dari Bapak 

Suroso (alm) yang mendapat bagian tanah seluas 142m2 dan Husna Nafi 

anak keenam Bapak Suroso (alm) yang mendapat bagian sebesar 173m2, 

sedangkan keempat ahli waris lainnya sudah mendapatkan haknya masing-

masing dari tanah-tanah lainnya yang dimiliki oleh Bapak Suroso (alm) yang 

diberikan pada saat setahun (2019) setelah Bapak Suroso (alm) meninggal 

dunia . 

 

 

                                                           
54 Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Suyuti, S.H., M.kn, Hari Selasa pada tanggal 10 

Desember 2019, jam 11.00 WIB. 
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Tabel 1. Bagian Para Ahli Waris 

No Ahli Waris  Usia (th) Bagian Hak Waris Keterangan 

1 Ibu Tri 68 Tanah dan rumah 

yang ditempati 

Istri 

2 Subari 46 Tanah seluas 200 m2 

(berada di tanah lain) 

Anak pertama 

3 Darwati 40 - Anak kedua 

(meninggal dunia 

tahun 2013) 

4 Retno 33 Tanah seluas 142 m2 Anak ketiga 

5 Galuh 28 Tanah seluas 202 m2 

(berada di tanah lain) 

Anak keempat 

6 Giarto - - Anak kelima 

(meninggal dunia 

tahun 1999) 

7 Husna  17 Tanah seluas 173 m2 Anak keenam 

 Sumber: data terolah, 2020 

Gambar 2 Surat Letter C Atas Nama Husna Nafi R 

 

Sumber: Notaris Bapak Suyuti, 24 Januari 2020 
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Adapun batas tanah warisan bagian ahli waris Husna Nafi R sebagai 

berikut : 

a. Sebelah utara   : tanah milik Dr Dewi Cahyono (tetangga  batas tanah) 

b. Sebelah selatan jalan desa 

c. Sebelah timur  : tanah milik Yohana Edy (tetangga batas tanah) 

d. Sebelah barat   : tanah warisan bagian Retno H (anak ketiga) 

3. Proses peralihan hak waris  

Proses peralihan hak waris berupa tanah kepada ahli waris yang masih 

di bawah umur dalam kasus di atas dilakukan dalam beberapa tahap sebagai 

berikut: 

a. Penetapan Perwalian 

Penetapan perwalian dilakukan atas kesepakatan keluarga dan ahli 

waris lainnya, dalam kesepakatan bersama yang menetapkan bahwa Ibu 

Tri ditunjuk oleh ahli waris lain sebagai Wali dari Husna. Setelah 

menetapkan wali maka selanjutnya adalah membuat surat keterangan 

perwalian anak maka ada beberapa persyaratan yang harus dikumpulkan 

untuk kelengkapan data pembuatan surat keterangan perwalian tersebut. 

Surat penetapan perwalian ini dilakukan oleh Ibu Tri untuk melakukan 

perwalian terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur yang 

bernama Husna, dengan di bantu oleh Notaris Bapak Suyuti di Kantor 

kelurahan Pati Lor, selain itu ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi 

untuk mengurus penetapan perwalian tersebut, syarat-syarat yang harus 
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dipenuhi dalam mengajukan surat perwalian anak di bawah umur untuk 

pembagian pewarisan.yaitu : 

1) Akta kelahiran anak tersebut yang bernama Husna Nafi karena untuk 

memperoleh data-data karena anak tersebut masih di bawah umur jadi 

belum memiliki identitas seperti KTP. 

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibuTri (Ibu kandung Husna) yang akan 

melakukan perwalian dari anak tersebut 

3) Kartu Keluarga (KK) sebagai pembuktian bahwa betul anak yang 

bernama Husna Nafi memiliki hubungan darah yang ditetapkan 

sebagai ahli waris dan ibunya yang bernama ibu Tri berhak melakukan 

perwalian. 

Setelah semua syarat sudah dilengkapi selanjutnya syarat-syarat tersebut 

diserahkan kepada Kepala Kelurahan Pati Lor untuk selanjutnya dibuatkan 

penetapan perwalian. 

b. Pembuatan Surat Keterangan Waris. 

Surat keterangan waris diperlukan sebagai dasar untuk syarat 

mengurus peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Surat 

keterangan ahliwaris dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh 

Kepala Desa/Lurah setempat serta didaftarkan dalam Buku Register 

Kelurahan. Syarat-syarat dokumen yang diperlukan untuk membuat surat 

keterangan waris yaitu : 

1) Surat kematian Bapak Suroso. 

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh ahli waris. 
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3) Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran anak-anak kandung. 

Para ahli waris Bapak Suroso (alm) membuat dan menandatangani 

surat keterangan ahliwaris yang dibuat dibawah tangan dan dibubuhi 

meterai 6000, surat keterangan waris tersebut didaftarkan ke Kelurahan 

untuk dicatat dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang perangkat kelurahan 

sebagai saksi serta Kepala Kelurahan. Pihak kelurahan kemudian 

menambahkan tanda telah didaftarkan dalam buku administrasi Kelurahan 

didalam surat keterangan waris tersebut. 

Surat keterangan waris yang telah diregister oleh pihak Kelurahan 

Pati Lor kemudian diserahkan kepada pihak Kecamatan Pati untuk 

diregister dan ditandatangani oleh Camat. Setelah mendapatkan surat 

keterangan waris pihak ahli waris kemudian menyerahkannya kepada 

Notaris/PPAT yang akan memproses peralihan hak atas tanah warisan 

tersebut. Notaris yang ditunjuk para ahli waris adalah Notaris Bapak 

Suyuti yang berkantor di Jalan raya Pati-Tayu. 

c. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan 

   Objek harta warisan pada kasus ini yang diwariskan oleh Suroso 

(ayah ahli waris) merupakan sebidang tanah dalam bentuk tanah girik atau 

tanah dengan alas hak Letter C. Secara hukum waris, tanah Letter C ini 

dianggap sah untuk menjadi objek yang diwariskan kepada ahli waris 

karena terdaftar di kelurahan. Untuk pengurusan Letter C sampai menjadi 

atas nama ahli waris Husna Nafi sangatlah memakan waktu karena adanya 

banyak faktor dan persyaratan yang harus dipenuhi saat proses pendaftaran 
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tanah,55 terutama saat meminta surat keterangan perwalian dari pihak 

desa/kelurahan. Dalam hal mengurus surat keterangan perwalian ada 

faktor biaya dan faktor administrasi yang dapat mempersulit warga untuk 

meminta surat keterangan perwalian tersebut, selain itu juga lama 

prosesnya karena harus antri dan persyaratan yang terlalu banyak yang 

membuat keluarga ahli waris juga kesulitan untuk mengurusnya. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya proses 

sertifikat yang sering terjadi saat peralihan tanah. Faktor-faktor tersebut  

meliputi : 

a. Faktor Pemerintah Desa 

Pihak pemerintah desa menjadi salah satu hambatan awal dalam 

pembagian tanah warisan. Peran pemerintah desa di sini adalah sebagai 

pihak yang mengeluarkan surat keterangan yang diketahui oleh camat 

dan kepala desa setempat untuk pengajuan pembagian warisan dengan 

alasan ahli waris merupakan anak di bawah umur. Surat keterangan 

perwalian dari pemerintah desa itu nantinya menjelaskan bahwa ibu 

dari anak tersebut merupakan wali sah.  

Pada kasus Husna yang diteliti proses pembuatan surat 

keterangan perwalian dari desa tidak mengharuskan setiap ahli waris 

untuk datang dan menandatangani dihadapan Kepala Desa menjadikan 

kekuatan hukum surat keterangan tersebut lemah. Hal ini beresiko 

                                                           
55 Hasil Wawancara dari Ibu Ning Sebagai Karyawan Notaris dari Bapak Suyuti, Hari Jum’at Pada 
Tanggal 8 Mei 2020, jam 09.00 WIB. 
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terhadap pemalsuan tanda tangan maupun keterangan yang tidak benar 

terhadap ahli waris tersebut.56 

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan pembagian tanah 

warisan terhadap Husna (anak dibawah perwalian) adalah belum adanya 

sertipikat hak milik dari pemberi waris serta anggapan dari sebagian 

masyarakat bahwa petok letter C sudah cukup sebagai tanda bukti hak 

kepemilikan meskipun secara hukum bukanlah sebagai tanda bukti hak, 

namun sebagai bukti pembayaran pajak. Sebagian masyarakat 

mengklaim bahwa itu sebagai hak milik karena disitu terdaftar atas 

namanya.57 

b. Faktor Badan Pertanahan Nasional 

Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati di sini menjadi faktor 

penghambat kedua karena dalam pelaksanaan pemecahan dan 

pembagian bidang tanah serta peralihan hak atas tanahnya 

membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang tidak sedikit.  

Pemecahan sebidang tanah menjadi dua bagian agar dapat 

dibalik nama menjadi atas nama masing-masing pihak yaitu atas nama 

Retno (anak ketiga) dan atas nama Husna (anak keenam) yang 

memperoleh haknya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap 

pengukuran, tahap penerbitan peta bidang dan tahap penerbitan 

sertipikat. Setiap tahap memerlukan waktu yang relatif lama sampai 

                                                           
56 Hasil Wawancara dari Ibu Ning karyawan dari Bapak Suyuti, Hari Jum’at, Pada Tanggal 8 Mei 

2020 jam 10.00 WIB 
57 Hasil Wawancara Dari Ibu Ning Karyawan Dari Bapak Suyuti, hari Jum’at, Pada Tanggal 8 Mei 

2020 Jam 10.00 WIB.  
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diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya. Hal ini mengakibatkan 

terhambatnya proses peralihan hak atas tanah milik ahli waris Bapak 

Suroso (alm) tersebut. 58 

c. Faktor Proses Administrasi 

Persyaratan administrasi sebagai dasar peralihan hak atas tanah 

memerlukan bukti-bukti dokumen yang harus dilampirkan dalam 

formulir pendaftarannya. Terkadang bukti dokumen-dokumen yang 

harus diserahkan oleh para pihak kepada Notaris tidak lengkap atau ada 

salah satu pihak yang hilang dokumen miliknya sehingga pihak tersebut 

harus terlebih dahulu mengurusnya kepada instansi yang berwenang.  

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus berhati-hati dalam 

melaksanakan proses peralihan hak atas tanah warisan dengan 

perwalian. PPAT wajib mengetahui siapa saja yang berhak menjadi 

waris dan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak yang masih 

dibawah umur. Dokumen-dokumen yang diperlukan harus 

ditandatangani benar-benar oleh ahli waris atau wali anak dibawah 

umur sehingga munculnya tuntutan atau gugatan di kemudian hari tidak 

akan terjadi. 

Tetapi di dalam Kasus Husna semua data-data atau dokumen 

yang akan digunakan sudah lengkap untuk administrasi pengurusan 

dalam melaksanakan proses peralihan hak atas tanah warisan dengan 

perwalian. Dokumen-dokumen yang diperlukan juga di tandatanganni 

                                                           
58 Hasil Wawancara Dari Ibu Ning Karyawan Dari Bapak Suyuti, hari Jum’at, Pada Tanggal 8 Mei 

2020 Jam 10.00 WIB. 
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langsung oleh Ibu Tri (istri bapak Suroso (alm)). Dan disaksikan oleh 

ahliwaris lain dan saksi-saksi yang sudah ditunjuk dari desa.  

d. Faktor Biaya 

Proses pengurusan surat keterangan perwalian ini memakan 

banyak biaya bagi pihak pemohon. Hal ini menjadi salah satu 

penghambat terutama pada pengurusan di tingkat desa. Dalam 

pengurusannya desa meminta pologoro (pungutan desa) dan biaya 

lainnya. Selain itu masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan 

tanahnya karena biaya peralihan yang menurut mereka dianggap 

memerlukan biaya yang relatif mahal dan memakan waktu yang lama.59 

Mengingat hambatan yang dihadapi di desa/kelurahan bisa 

berdampak pada pengurusan permohonan balik nama Letter C dari 

pewaris kepada ahli waris, seperti akan timbul permasalahan bukti 

kepemilikan tanah girik yang tumpang tindih dan menyebabkan 

ketidakpastian pada kepemilikan objek tanahnya. 

Dalam kasus keluarga Bapak Suroso (alm) untuk faktor biaya, 

semua berjalan lancer dan desa memberikan biaya administrasi yang 

terjangkau agar tidak menghambat proses balik nama sertifikat yang 

akan dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

 

                                                           
59 Hasil wawancara dengan Ibu Tri, Hari Kamis, Pada Tanggal 12 Desember 2019 Jam 15.00 WIB. 
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B. Pembahasan  

1. Penetapan Perwalian Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Sebelum 

Dilakukannya Pembagian Harta Warisan 

Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, pembagian 

pewarisan terjadi pada tahun 2019 setahun setelah Bapak Suroso (alm) 

meninggal dunia. Mengingat masih ada anak yang belum dewasa  pada 

saat akan diadakan pembagian harta warisan maka ditentukan perwalian 

terhadap anak tersebut. Kesepakatan keluarga menentukan bahwa 

perwalian diserahkan kepada istri Bapak Suroso, yaitu Ibu Tri yang juga 

ibu kandung Husna. Husna adalah anak kandung hasil perkawinan Bapak 

Suroso dengan Ibu Tri.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUP No 1 Tahun 1974 maka Istri 

Bapak Suroso sebagai Ibu kandung Husna bertindak sebagai wali untuk 

anak tersebut. Akan tetapi dalam penetapan perwalian yang sah harus 

melalui penetapan Pengadilan Agama mengingat bahwa Bapak Suroso 

(alm) adalah warga Indonesia dan beragama Islam. Hal ini diatur menurut 

ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 47 dan 50 UUP, terdapat 2 (dua) 

hal yang berkaitan dengan pengurusan anak, baik atas diri maupun 

hartanya. Menurut ketentuan Pasal 47 UUP, anak yang berumur di bawah 

usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah 

penguasaan orang tuanya. Orang tua bertindak atas nama anak tersebut 

untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar 

pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-
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undang bagi anaknya. Selanjutnya, menurut Pasal 50 UUP, anak yang 

tidak berada di bawah penguasaan orangtua berada di dalam perwalian 

(kekuasaan wali). 

Ketentuan tersebut digunakan sebagai rujukan dalam pemeriksaan 

perkara permohonan penetapan wali di Pengadilan Agama, namun sejak 

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya disebut PP Perwalian), 

terdapat aturan khusus yang mesti diikuti oleh pemohon sebagaimana yang 

diatur di dalam Pasal 8 PP Perwalian. 

Pasal 8 PP Perwalian menyebutkan bahwa penunjukan wali 

dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orangtua. Selanjutnya 

permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan dengan memenuhi syarat 

sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang 

berbunyi :  

a. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan 

hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan,  

b. Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan 

kuasa asuh,  

c. Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan 

kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan 

melalui persidangan,  

d. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah 

mendapatkan penetapan dari Pengadilan. 

 

Akan tetapi proses ini tidak dilakukan oleh Ibu Tri karena sebelum 

pembagian warisan, penetapan perwalian dilakukan berdasarkan 

kesepakatan seluruh ahli waris, bahwa seluruh anggota sudah setuju 



54 
 

dengan penetapan perwalian oleh ibu kandungnya karena ibu kandungnya 

masih hidup.60 

Menurut penulis meskipun tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan nasional, penetapan perwalian dengan menggunakan 

keterangan perwalian dari Kepala Kelurahan dengan diketahui oleh kepala 

Kecamatan adalah sah menurut kebiasaan atau hukum adat setempat yang 

berlaku di Kabupaten Pati karena dalam proses pendaftaran peralihan hak 

atas tanah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada di kantor pertanahan 

wilayah Kabupaten Pati, dengan kebijakan yang masih berlaku dengan 

menggunakan surat keterangan perwalian yang dikeluarkan olek kantor 

Kelurahan dan diketahui oleh kepala Kecamatan setempat.  

Dalam kasus Keluarga Bapak Suroso (alm) surat keterangan 

perwaliannya tidak menggunakan penetapan Pengadilan Agama, karena di  

Kabupaten Pati untuk surat penetapan perwalian cukup dengan 

menggunakan surat keterangan perwalian yang diketahui oleh 

Kelurahan/Desa karena dalam pengurusan pendaftaran peralihan hak tanah 

warisan tersebut Kantor Badan Pertanahan Nasional daerah Kabupaten Pati 

menggunakan kebijakan cukup dengan surat keterangan penetapan 

perwalian melalui Desa yang diketahui oleh Kecamatan.61 

                                                           
60 Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Suyuti, S.H., M.kn, , Hari Rabu pada tanggal 16 Juli 

2020, jam 11.00 WIB. 

 

 
61 Hasil wawancara dari Notaris Bapak Sugiyanto, Hari Kamis, Tanggal 5 maret 2020, jam 14.00 

WIB. 



55 
 

Kantor Pertanahan menganggap bahwa persyaratan yang diperlukan 

sebagai wali bagi anak di bawah umur cukup dengan pernyataan dari 

orangtua yang masih hidup saja. Kantor Pertanahan menganggap bahwa 

orangtua kandung demi hukum merangkap peran sebagai wali dari anak 

mereka yang di bawah umur (belum cakap hukum), sehingga penetapan 

wali oleh Pengadilan hanya diperlukan manakala orangtua si anak sudah 

meninggal semua.62 

Peraturan tentang perwalian anak di bawah umur yang berlaku di 

Indonesia mendefinisikan bahwa perwalian sebagai kewenangan dalam 

melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang 

orangtua kandungnya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan 

perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang 

diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin 

yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.63 

Perwalian adalah salah satu orangtua yang masih hidup atau hidup 

terlama yang ditunjuk sebagai wali untuk anak yang masih di bawah umur, 

kemudian berdasarkan undang-undang orangtua yang lainnya yang hidup 

terlama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya. 

Adapun di mana seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orangtuanya 

yang tenyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, kemudian 

dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu 

                                                           
62 Hasil wawancara dengan Kasie Peralihan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, 

Hari Jum’at, Pada Tanggal 20 Desember 2019, Jam 10.00 WIB. 
63 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, Hukum Perkawinan Dan Keluarga di 

Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 147. 
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seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan.  

Pengecualiannya, ketika orangtua yang hidup terlama mencantumkan di 

surat wasiatnya (testamen) mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi 

anaknya maka itu disebut Perwalian menurut Wasiat.  

Ditinjau dari kebijakan Pasal 8 dan Pasal 11 PP No 29 Tahun 2019 

Tentang Syarat dan Tata Cara Penentuan Wali, Pasal 8 menyatakan bahwa “ 

Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orangtua” 

dan Pasal 11 menyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum yang akan 

ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten/Kota 

setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan”.  

    Surat keterangan perwalian yang dibuat di bawah tangan oleh 

orangtua dari anak yang masih di bawah umur dalam kasus yang diteliti 

belum cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam akta 

peralihan hak atas tanah warisan. Surat keterangan perwalian yang dibuat di 

bawah tangan saja belum cukup menjadi kekuatan hukum atas perwalian anak 

di bawah umur tersebut, tetapi jika diketahui oleh Kelurahan dan dikuatkan 

dengan Kecamatan maka surat keterangan perwalian itu sudah cukup sah 

untuk menjadi syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah waris tersebut.  

Apabila ditinjau dari hukum adat maka hal tersebut adalah sah 

karena berlakunya hukum adat tidak tertulis dan sesuai dengan kebijakan 

yang berlaku di daerah Pati, tetapi dalam peraturan perundang-undangan 

nasional menentukan harus menggunakan Penetapan Pengadilan Agama. 
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Atas kebijakan hukum adat yang berlaku di daerah Kabupaten Pati maka 

Kantor Pertanahan di Pati memberikan kelonggaran kepada keluarga pewaris 

untuk mempermudah pengurusan perwaliannya. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini sesuai 

dengan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa : ayat 1“ Anak yang belum mencapai umur 

18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada 

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari 

kekuasaannya”, dan ayat 2 menyatakan bahwa “Orang tua mewakili anak 

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.” 

Ketentuan demikian juga terdapat di dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk 

berdasarkan penetapan Pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak 

untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar 

Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 34 Ayat (2) dan 

(3)  UU  No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur 

bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut 

untuk kepentingan si anak. Kewajiban wali yang demikian juga diatur di 

dalam Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan bahwa :  

            Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan 

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. 
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Bahwa meskipun menurut hukum, ayah atau ibu kandung yang 

merupakan orangtua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari 

anak-anaknya, namun dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam 

peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan terdapat prinsip atau 

asas yang disebut dengan asas prudential. Pengertian dari prinsip atau asas 

ini adalah prinsip kehati-hatian. Sehingga berdasarkan asas ini tetap 

dibutuhkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan 

hukum.64  

Berdasarkan prinsip dan berbagai peraturan perundang-undangan 

tersebut maka penetapan ahli waris dengan menggunakan keterangan dari 

Kelurahan ternyata tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai tanda bukti 

penguasaan ketetapan perwalian dari Ibu Tri yang ditunjuk sebagai wali dari 

Husna, sehingga tetap perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas 

keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri. 

2. Penetapan Ahli Waris Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Sebelum 

Dilakukan Pembagian Harta Warisan. 

  Pada dasarnya peralihan harta warisan itu dengan sendirinya terjadi 

demi hukum, tetapi ahli waris tidak secara langsung menguasai harta warisan 

tersebut apabila ada ahli waris yang belum dewasa. Surat keterangan waris 

(Verklaring van Erfrecht) merupakan dokumen yang dibuat sendiri maupun 

diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, berisi tentang 

penjabaran ketentuan hukum waris dalam hal pembuktian kedudukan 

                                                           
64 https://www.hukum-hukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawah-umur-terkait-
tanah.html. Diakses pada tanggal 6 Juni 2020. 

https://www.hukum-hukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawah-umur-terkait-tanah.html
https://www.hukum-hukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawah-umur-terkait-tanah.html
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seseorang ahli waris dan dijadikan juga sebagai alas hak untuk menuntut hak 

waris tertentu atas benda atau hak kebendaan sebagai objek waris.  

     Untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang sebagai ahli waris, 

maka diperlukan Surat Keterangan Ahli Waris. Umumnya, seseorang 

dinyatakan sebagai ahli waris secara sah menurut hukum karena dua hal; 

pertama, terdapat hubungan orang tua dan anak; kedua, karena hubungan 

pernikahan (suami-istri). Pembuatan surat keterangan waris bertujuan untuk 

memberi hak secara sah kepada ahli waris. Dengan adanya surat ini, segala 

hal berkaitan dengan orang yang sudah meninggal akan menjadi tanggung 

jawab si ahli waris.65 

       Dalam menentukan siapa saja ahli waris dari seorang Warga Negara 

Indonesia yang meninggal, Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri 

Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/16 juncto pasal 111 ayat 1 C 

point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 membedakan 

tentang kewenangan pejabat yang membuat keterangan waris, yaitu : 

a. Untuk WNI pribumi, Surat Keterangan Waris dibuat dibawah tangan, 

ditandatangani oleh semua ahli waris, dengan disaksikan atau turut 

ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Lurah dan 

diketahui Camat. Sedangkan untuk pembuatan Surat Keterangan Waris 

yang didahului oleh sengketa para ahli waris maka pembuatan SKW oleh 

pengadilan agama dalam bentuk Fatwa Waris. Pembuatan Surat 

Keterangan Waris secara bawah tangan tidak memerlukan pengecekan 

                                                           
65 https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-
perdata/, diakses pada tanggal 17 September 2020 

https://asriman.com/
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/
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wasiat terlebih dahulu dan dalam Surat Keterangan Waris tersebut juga 

tidak mencantumkan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris 

terhadap harta warisan. Sedangkan di dalam fatwa waris dicantumkan 

bagian masing-masing ahli waris. 

b. Untuk WNI keturunan Tinghoa dan Eropa, pembuatan Surat Keteragan 

c. Warisnya dilakukan oleh notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke 

Pusat Daftar Wasiat di Kemenkumham. 

d. Untuk WNI keturunan Timur Asing (Arab dan India), Surat Keterangan 

Waris untuk golongan ini dibuat di Balai Harta Peninggalan (BHP). 

      Dalam kasus pewarisan Bapak Suroso, penetapan ahli waris terhadap 

Husna terjadi karena Husna adalah salah satu anak kandung dari Bapak 

Suroso (alm) yang berhak mendapatkan hak waris dari Bapak Suroso (alm), 

dan ahli waris ditetapkan dengan surat keterangan yang dikeluarkan dari 

Kelurahan yang dikuatkan oleh kecamatan sudah menjadi bukti otentik yang 

dapat digunakan untuk penetapan ahli waris.  

      Secara umum, langkah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris  sebagai 

berikut: 

a. Membawa semua berkas atau dokumen persyaratan kepada Ketua RT/RW 

setempat. 

b. Meminta Surat Pengantar dari RT/RW. 

c. Meminta Surat Keterangan Waris bermaterai yang ditandatangani seluruh 

ahli waris dan disaksikan oleh Ketua RT dan RW. 

d. Mengajukan permohonan ke Kantor Kelurahan. 

https://asriman.com/contoh-dan-cara-menghitung-bphtb-pada-tanah-warisan/
https://www.indozone.id/life/L9sN66/syarat-mengurus-surat-ahli-waris
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e. Mengajukan permohonan ke Kantor Kecamatan. 

Penetapan ahli waris dan pembagian warisan dilakukan menurut  

hukumnya masing-masing. Dalam hukum waris adat memuat tiga unsur 

pokok, yaitu : 

1. Mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan 

siapa yang menjadi ahli waris. 

2. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang 

dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut serta bagaimana 

bagian masing-masing ahli waris. 

3. Mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja 

yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua 

dapat diwariskan. 

      Di dalam masyarakat adat Jawa, semua anak mendapatkan hak 

mewaris, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut 

asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki 

mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, 

hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam. 

    Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya 

yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang 

dibesarkan dalam keluarga si Pewaris. Terutama anak kandung. Tetapi ada 

juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah 

tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari 

kedua orangtuanya, baik orangtua kandung atau angkat. Jika anak-anak 
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tidak ada, maka kepada orangtua dan jika orangtua tidak ada baru saudara-

saudara Pewaris. 

    Menurut Hukum Adat Jawa pada umumnya ahli waris merupakan 

seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan dari 

pewaris. Menurut prinsip Hukum Adat, ahli waris yang utama dan pertama 

dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian, dalam waris-

mewarisi dalam Hukum Adat Jawa sangat mengutamakan hubungan 

darah.  

         Anak yang belum dewasa dan masih dalam kekuasaan orang tua 

tetap memperoleh haknya atas harta warisan orangtua yang telah 

meninggal dunia. Namun untuk mendapatkan haknya tersebut, si anak 

yang belum dewasa harus diwakili (wali) oleh orangtuanya yang masih 

hidup atau saudara kandungnya apabila kedua orang tuanya sudah 

meninggal semuanya. Orang tua yang masih hidup berhak menjadi wali 

bagi anaknya yang belum dewasa akan tetapi untuk melaksanakan 

pemindahan hak atas tanah warisan, walinya terlebih dahulu harus 

memperoleh persetujuan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama 

Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. 

Dalam kasus Bapak Suroso (alm), keluarga Bapak Suroso (alm) 

memilih menggunakan Hukum Adat seperti yang sudah di jelaskan di atas, 

jadi menggunakan Surat Keterangan Hak Waris untuk menentukan siapa 

saja yang berhak mendapatkan tanah warisan dari Bapak Suroso (alm). 

Penetapan ahli waris tersebut sudah ditetapkan kepada Husna, yang 
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merupakan salah satu anak dari Bapak Suroso (alm) yang belum dewasa 

yang berhak mendapatkan bagiannya, berdasarkan kesepakatan keluarga. 

Selanjutnya, kesepakatan keluarga tersebut dituangkan ke dalam surat 

keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan disepakati 

oleh keluarga dan ahli waris lainnya. Fungsi surat keterangan waris yang 

dibuat oleh Kelurahan hampir sama dengan surat keterangan waris yang 

dibuat oleh Notaris.66 Keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama 

sebagai dasar pembuktian siapa saja ahli waris dari seseorang yang telah 

meninggal dunia. 

         Surat keterangan waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan 

siapa saja yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan 

Pewaris. Di dalam surat keterangan waris memuat tentang nama-nama 

para ahli waris dan nama pewaris (almarhum). Surat keterangan waris 

yang dibuat sendiri melalui suatu pernyataan oleh para ahli waris yang 

dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah dan Camat pada prinsipnya memiliki 

kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam hal peralihan hak atas tanah 

karena pewarisan sepanjang surat keterangan hak waris tersebut dibuat 

secara sah oleh seluruh ahli waris yang sah. Surat keterangan hak waris 

yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah dan Camat tersebut 

merupakan suatu bukti bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat 

keterangan hak waris adalah benar-benar merupakan ahli waris dari 

pewaris yang telah meninggal dunia, dimana sebelum diterbitkannya surat 

                                                           
66 Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Suyuti, S.H., M.kn, Hari Rabu pada tanggal 16 Juli 2020, 
jam 11.00 WIB 
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keterangan waris tersebut, Lurah maupun Camat telah memeriksa seluruh 

berkas-berkas dan dokumen pendukung yang diajukan oleh para ahli waris 

untuk membuktikan bahwa nama-nama yang akan dimuat di dalam surat 

keterangan waris tersebut adalah benar nama-nama yang sah sebagai ahli 

waris dari pewaris. 

Surat keterangan waris yang diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian 

dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah maupun Camat, dapat dijadikan alat 

bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta 

peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya.   

 

3. Pelaksanaan Pewarisan Kepada Anak di Bawah Perwalian  

Setelah penetapan ahli waris maka dilakukan pewarisan, yaitu 

pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Setelah masing-masing 

mendapatkan haknya sebagai ahli waris maka selanjutnya  membuat surat 

keterangan perwalian anak dibawah umur kemudian mendatangi 

Notaris/PPAT untuk meminta dibuatkan akta peralihan hak atas tanahnya. 

Notaris/PPAT kemudian memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen fisik 

sebagai persyaratan pembuatan akta peralihan hak atas tanah warisan. 

Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh para ahli waris tersebut 

diantaranya : 

a. Sertipikat hak atas tanah. 

b. SPPT PBB tahun terakhir. 

c. Akta/Surat kematian pewaris. 
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d. Surat keterangan waris. 

e. Surat keterangan perwalian. 

f. Foto kopi KTP seluruh ahli waris 

g. Foto kopi Kartu Keluarga seluruh ahli waris. 

h. Foto kopi akta kelahiran anak-anak kandung pewaris.   

  Dari seluruh dokumen yang menjadi persyaratan untuk pengalihan 

hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris maka surat keterangan 

perwalian menjadi salah satu dokumen yang penting karena ada perbedaan 

yang terjadi di dalam masyarakat dengan ketentuan peraturan perundangan, 

sedangkan dalam prakteknya surat keterangan perwalian hanya dibuat di 

bawah tangan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat. 

Surat keterangan perwalian tersebut digunakan untuk mengurus peralihan hak 

atas tanah untuk anak di bawah perwalian, yang seharusnya dibuat 

berdasarkan penetapan pengadilan, serta ketentuan Pasal 47 Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “anak yang 

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. 

  Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan, keterangan waris bagi pewaris yang 

beragama Islam dibuat di bawah tangan yang disaksikan dan dibenarkan oleh  

Kepala Desa/Lurah dengan dikuatkan oleh Camat setempat yang menyatakan 

bahwa ahli waris adalah warga mereka.  
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  Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mensyaratkan surat keterangan 

perwalian yang dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.67 

Kebijakan tersebut ditempuh karena berbagai alasan : 

1. Anak yang belum dewasa masih di bawah kekuasaan orangtua yang masih 

hidup. 

  Orangtua yang masih hidup secara hukum menjadi wali bagi 

anaknya yang belum dewasa. Dia berhak mengurus, merawat dan 

memelihara anak kandungnya yang belum dewasa termasuk mengurus 

harta si anak hingga si anak dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan 

Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 

dalam dan di luar Pengadilan. 

  Berdasarkan keterangan dari Notaris Bapak Suyuti salah satu 

orangtua yang masih hidup bisa menjadi wali atas anak kandungnya, jika 

kedua orangtuanya sudah menginggal maka saudara atau Lembaga yang 

ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang berhak menjadi wali atas anak 

di bawah umur. Segala perbuatan hukum yang dilakukan si anak 

diwalikan oleh Ibunya sebagai wali. 

 
                                                           
67 Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Suyuti, S.H., M.kn, Hari Rabu pada tanggal 16 Juli 2020, 
jam 11.00 WIB. 
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2. Untuk mempercepat proses pendaftaran tanah tersebut.  

  Proses permohonan penetapan perwalian dari Pengadilan 

membutuhkan waktu yang tidak singkat mengingat penetapan 

perwalian tersebut harus melalui sidang yang membutuhkan waktu yang 

lama, belum lagi masalah biaya sidang yang diwajibkan kepada 

Pemohon.68 Hal ini tentu saja mempengaruhi proses pelaksanaan 

pendaftaran tanah, karena persyaratan yang dibutuhkan untuk 

pendaftaran harus dilalui dengan mekanisme dan waktu yang lama. 

   Berdasarkan wawancara terhadap notaris Bapak Suyuti 

surat keterangan perwalian yang dibuat oleh Kepala Kelurahan dengan 

diketahui oleh Kepala Kecamatan lebih mempermudah untuk 

melakukan proses peralihan harta warisan, karena tidak perlu 

menunggu putusan penetapan Pengadilan Agama atau Pengadilan 

Negeri yang biasanya membutuhkan waktu 7 hari dan dengan biaya 

yang relative mahal. Sedangkan jika surat keterangan perwalian dari 

kelurahan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari dan untuk 

biayanya hanya sukarela untuk mengisi administrasi desa.69 Menurut 

Notaris Bapak Suyuti, surat keterangan perwalian yang dikeluarkan 

dari Kelurahan itu sudah cukup kuat untuk menjadi alat bukti, karena 

pengurusan surat keterangan perwalian tersebut di tandatangani oleh 

Ibu Tri sebagai wali dari Husna dan disaksikan oleh saksi-saksi.70 Atas 

dasar pertimbangan tersebut, pelaksanaan pendaftaran peralihan hak 

                                                           
68 Hasil Wawancara dengan Ibu Ning Karyawan Bapak Suyuti, pada tanggal 29 Mei 2020. 
69 Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Suyuti, S.H., M.kn, pada tanggal 10 Desember 2019. 
70 Ibid., Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Suyuti, S.H., M.kn. 
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atas tanah dalam pembagian warisan terhadap anak di bawah perwalian 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati masih menggunakan surat 

keterangan perwalian dari kelurahan. 

   Menurut penulis, surat keterangan perwalian yang dibuat 

oleh Lurah itu sudah cukup kuat untuk digunakan sebagai dokumen 

pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor Pertanahan, dan hal ini 

tentunya mempermudah untuk mengurus persyaratan yang akan 

digunakan untuk pendaftaran peralihan pembagian harta warisan di 

kantor Pertanahan.  

   Tahap-tahap pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli 

waris Bapak Suroso setelah surat perwalian dan keterangan ahli waris 

diserahkan ke notaris adalah sebagai berikut : 

1. Notaris menerima syarat-syarat dari Ibu Tri, syarat-syarat tersebut 

adalah KTP Ibu Tri, Akta Kelahiran Husna, Surat Keterangan 

Perwalian, Surat Keterangan Waris, Surat Kematian Bapak Suroso 

(alm), Kartu Keluarga,  syarat ini digunakan untuk proses peralihan 

hak atas tanah warisan.  

2. Selanjutnya pembuatan surat peralihan hak atas tanah yang dibuat 

oleh Notaris untuk proses pendaftaran peralihan hak atas tanah 

melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati. 

3. Pendaftaran peralihan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional. 

  Pendaftaran tanah yang menjadi obyek warisan dilakukan 

oleh Notaris yang dilampiri : 
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a. Permohonan peralihan hak atas tanah. 

b. Sertipikat hak atas tanah. 

c. Akta Pembagian Hak Bersama 

d. SPPT PBB tahun terakhir. 

e. Akta/Surat kematian pewaris. 

f.   Surat keterangan waris. 

g. Surat keterangan perwalian. 

h. Foto kopi KTP seluruh ahli waris 

i.   Foto kopi Kartu Keluarga seluruh ahli waris. 

j.   Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

  Mengingat tanah warisan masih berupa Letter-C maka diperlukan 

proses yang lebih lama dan untuk menjadi sertifikat atas nama Husna harus 

melalui beberapa tahap seperti:  

1. Pengajuan pengukuran tanah , setelah pengajuan pengukuran tanah 

kemudian cetak gambar, pengajuan akta pembagian hak waris (APHB), 

masuk pendaftaran,  

2. Menunggu 2 bulan untuk pengajuan Panitia A (tim peneliti tentang 

kebenaran bukti Buku C desa tersebut), pembuatan surat pemberitahuan ke 

desa ada tidaknya gugatan atas tanah tersebut dalam sengketa menunggu 

kurang lebih 4 bulan,  

3. Setelah 4 bulan jika tidak ada gugatan atas tanah tersebut dari siapapun 

maka proses dilanjutkan ke tahap cetak sertifikat dan cetak gambar setelah 

itu di buatkan berita acara  
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4. Menunggu 2 bulan dan kemudian cetak sertifikat. Setelah proses tersebut 

maka surat Letter-C tersebut sudah menjadi sertifikat peralihan hak atas 

nama ahli waris masing-masing. 

  Proses peralihan hak atas tanah milik Husna tidak ada gugatan sama 

sekali dari pihak manapun, maka proses sertifikat berjalan ke tahap 

selanjutnya hingga menjadi 2 sertifikat bagian masing-masing hak, sertifikat 

hak atas nama Husna dan sertifikat hak atas nama Retno. Jika semua proses 

sudah selesai menjadi sertifikat maka pengambilan di kantor pertanahan 

dilakukan oleh Notaris yang sudah dipercaya untuk mengurus peralihan 

sertifikat tersebut, setelah semua proses di kantor pertanahan selesai maka 

sertifikat tersebut di serahkan kepada masing-masing pihak tetapi untuk 

ahliwaris Husna diberikan kepada Ibu Tri (sebagai wali).  

   Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Husna diwalikan 

oleh Ibu Tri (ibu kandung) karena wali bertugas bertanggung jawab atas 

segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Husna, perbuatan hukum 

tersebut seperti tanda tangan dan pembuatan surat-surat untuk pengurusan 

syarat peralihan hak dan lain-lain. Tetapi didalam sertifikat tanah tersebut 

atas nama Husna sendiri dan Ibu Tri hanya sebagai wali untuk Husna. Hal 

ini sudah diatur dalam pasal 50 ayat 1 dan 2 UUP. 

  Sertifikat tersebut sah atas nama Husna (sebagai ahliwaris dari 

Bapak Suroso (alm)), sertifikat tersebut akan disimpan oleh Ibu Tri jika 

suatu saat Husna membutuhkan biaya atau hal lain, tanah tersebut bisa 

dijual dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, syarat yang utama agar 
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wali dari Husna bisa menjual tanah tersebut adalah Surat Keterangan Waris 

(SKW) yang asli dari orangtua atau pihak pemberi waris dan ketentuan 

untuk menjual harta tersebut wali wajib mengajukan permohonan 

perwalian/penetapan wali dan menetapkan izin menjual harta anak di bawah 

umur dari Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 359 KUHPerdata:  

Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di 

bawah kekuasaaan orangtua dan yang perwaliannya tidak telah 

diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus 

mengangkat seorang wali, setelah mendengar ata memanggil 

dengan sah para keluarga sedarah dan semenda…. 

 

  Tetapi jika sampai Husna dewasa atau sudah cakap hukum tanah 

tersebut masih ada atau belum terjual maka Ibu Tri wajib memberikan 

sertifikat tersebut kepada Husna karena tanah tersebut sah atas nama 

Husna.71 

  Dengan beralihnya hak atas tanah kepada Husna maka berakhir 

pula kepemilikan bersama atas tanah warisan Bapak Suroso (alm). 

Masing-masing ahli waris telah menerima hak bagiannya sesuai 

kesepakatan bersama di dalam keluarga Bapak Suroso (alm). Pendaftaran 

peralihan hak atas tanah dalam kasus yang diteliti menurut pendapat 

penulis secara prosedur telah dipenuhi oleh pemohon berdasarkan 

persyaratan yang diminta oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

 

 

                                                           
71 Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Suyuti, S.H., M.KN, Hari Rabu pada tanggal 16 Juli 

2020, jam 11.00 WIB. 
 
 


