
II.      TINJAUAN PUSTAKA

A.      Tinjauan Umum Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian

hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya

proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang

bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu,

jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima

tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan

tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang

kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara

suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian

itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan

wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.1

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)2 :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya,

dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu

barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui unsur–unsur hibah sebagai berikut:

1 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. “Hukum Perjanjian Dalam Islam” , Sinar Grafika
Cetakan Kedua, Jakarta, 1996, hlm. 113.
2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1666.
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a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma.

Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk

menguntungkan pihak yang diberi hibah.

c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah,

baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak,

termasuk juga segala macam piutang penghibah.

d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditarik kembali,

melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik

kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

a. Karena syarat–syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.

b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu

melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.

c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada

penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang

yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam

keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut. Hibah

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber pada Pasal 1666 yang
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dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada

waktu hidupnya, dengan cuma–cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima

penyerahan itu. Undang–Undang tidak mengakui lain–lain hibah selain hibah-

hibah diantara orang–orang yang masih hidup,3 dan dalam Pasal 1667 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai

benda–benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda–benda yang baru akan

ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.4

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-

cuma”(dalam bahasan Belanda : “om niet”) dimana perkataan dengan cuma-

cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak

yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang

demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (unilateral) sebagai lawan dari

perjanjian ”bertimbal balik” (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah

bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu

prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia

meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar

mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang

dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain

yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang

pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah. Hibah

3 R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnta Paramita. Jakarta.
1979. hlm. 436.
4 R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Ibid. hlm. 436.
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Tanah sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24

tahun 1997), bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, hibah tanah yang tidak

dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada

hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di Kantor

Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).5

Hibah tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, harus

dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu, dalam

pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena

dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek

hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda bergerak)

maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan sebagai

dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani Notaris. Diatur

dalam Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditunjuk berbunyi :

“Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat

penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak

memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si

penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu

atas nama si penerima hibah”.

Kekuatan  hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni

sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal

5 Effendi Perangin, “Mencegah Sengketa Tanah”, Rajawali Cetakan Kedua, Jakarta, 1990,
hlm.46.
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1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga hal ini merupakan akibat

langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa

harus ada akta-akta ontentik sebagai alat pembuktian. Hal-hal yang membatalkan

akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya,

melainkan dalam hal-hal berikut:

a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah

dilakukan,

b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan

kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan

lain terhadap si penghibah,

c. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah

penghibah jatuh dalam kemiskinan,

Namum demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumlah harta/benda/barang

yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat bagian kedua dari Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan

tentang batasan legitime portie.

Menurut pendapat Kansil, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama

akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang

menerima kebaikannya itu.6 Menurut R. Subekti, hibah atau diartikan sebagai

pemberian (Schenking) ialah perjanjian (obligator), dimana pihak yang satu

menyanggupi dengan cuma–cuma (om niet) dengan secara mutlak

6 C. S. T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
2002. Hlm. 252.
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(onnerroepelijk) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak

yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika

mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu

pihak.7

Jumhur Ulama, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan pengertian

hibah sebagai: “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti

ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”, maksudnya, hibah itu

merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa diganti rugi,

yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang

yang diberi, selain itu, Abd al- Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-

Mazahib al-Arba ‘ah, menghimpun empat pengertian hibah dari empat mazhab

Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan

imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab maliki yaitu memberikan milik

sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut

hadiah. Mazhab syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut

pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Pengertian hibah yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab

Hambali yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang

mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap

harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan

7 R. Subekti. Aneka Perjanjian. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. hlm. 95.
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yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan

imbalan8.

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud

memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa

imbalan. Pengertian hibah dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, bahwa

hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam

hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari

jenjang atas.

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi

mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan–perwujudan yang

beranekaragaman sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu

persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama

dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

2. Subjek dan Objek Hibah

Hibah adalah perjanjian dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma-

cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberi sebuah benda kepada penerima

hibah yang menerima pemberian itu.9 Berkaitan dengan hibah ini, terdapat

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika

hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada

penerima hibah.

8 Ilham Machdum, 7 April 2013, http://ilhammachdum.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-wasiat-
dan-hibah.html?m=1
9 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1666.
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b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.

c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris,

maka hibah batal.

d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang

dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma.

Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk

menguntungkan pihak yang diberi hibah.

c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah,

baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak,

termasuk juga segala macam piutang penghibah.

d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Perjanjian sepihak karena hanya satu pihak ang memberikan prestasi (si pemberi

hibah) tidak memberikan kontra prestasi. Perjanjian sepihak ini ditunjukkan

dengan kata cuma-cuma artinya pihak penerima hibah ada dua motif, motif tidak

melakukan peranan penting, baik motif sebagai dorongan untuk memberikan

sesuatu kepada orang lain maupun motif yang kurang baik.10

10 Umi Rochayatun, 13 Januari 2014.
http://umirochayatun.blogspot.co.id/2014/01/hibah.html?m=1
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Dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi

menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna

artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu

untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu

adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur; (2) orang

dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila); (3) Wanita dalam perkawinan11. Objek

hibah salah satu nya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah.

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat

Indonesia masih merupakan Negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah

haruslah di dukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana

dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk

memanfaatkannya.

Obyek hibah adalah benda-benda atau barang–barang yang diperjanjikan untuk

diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang dibedakan menjadi dua yaitu:

1.  Barang Tidak Bergerak

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan

tidak bergerak adalah:

a.  Tanah pekarangan dan apa yang didirikan diatasnya.

b. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.

c.  Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah

pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu

11 Subekti. R, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, PT. Internusa , Bandung, 1994, hal.41.
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bara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali

dari tanah.

d.  Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon – pohon yang berbatang tinggi

selama kayu tersebut belum ditebang.

e.  Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau

pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam

perkarangan atau tepaku dalam bangunan rumah.

2.  Barang bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah

sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa

mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu

kesatuan.

b.   Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang

tidak bergerak.

3. Pengaturan Hibah

Hibah adalah salah satu peralihan hak milik yang telah di atur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian hibah sebagaimana dijelaskan dalam

ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu

persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara

cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang

menerima penyerahan barang itu.
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Dalam melaksanakan hibah kita harus berdasarkan hukum yang berlaku dan

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.  Adapun peraturan

tentang hibah yaitu: (1) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab

X Tentang Penghibahan; (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok–Pokok Agraria Pasal 26; (3) Peraturan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).

Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdara Bab X Tentang Penghibahan ini

berisikan tentang pengertian dan ketentuan umum tentang hibah, kemampuan

untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta

pencabutan dan pembatalan hibah. Untuk pelaksanaan hibah itu sendiri di dukung

dengan adanya Undang-Undang No. 5  Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok – Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:12

“ (1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian hibah wasiat, pemberian menurut adat

dan perbuatan -perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta

pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan –

perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak

milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan

Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum,

kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah

batal.”

12 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 26
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Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal

37 ayat (1) berbunyi:13

“ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar

menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan.”

4. Cara Memperoleh Hibah

Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666-Pasal 1693

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian hibah terdapat dalam Pasal

1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan, dengan

mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa

dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima

penyerahan barang itu.

Syarat dan tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

sebagai berikut:

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali

dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Kitab

Undang–Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata).

2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan

oleh Notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

13 Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 Pasal 37
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3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari

penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima

hibah (Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah

kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan

orang tua (Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang

disebutkan diatas, namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah)

terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.14

5. Cara Hapusnya Hibah

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu hibah

tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan tidak boleh diperjanjikan sejak semula

14 Tri Jata Ayu Pramesti, 23 September 2013,
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lth1e582b1ad14c/prosedur-hibah-tanah-dan-bangunan-
kepada-keluarga
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dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima hibah. Penarikan

kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara

kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan hibah wasiat yang sewaktu-waktu dapat

dicabut, atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup.

Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua

belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal

1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Persetujuan–persetujuan itu tidak dapat ditarik

kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu.

Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua

belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal

1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik

kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan–alasan yang

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu.

Kemungkinan itu diberikan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata berupa  tiga hal, yaitu:

1. Apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam

penghibahan.
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Maksud dari ketentuan di atas adalah bahwa ada syarat dalam penghibahan

yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah, misalna bahwa si penerima hibah

merupakan orang yang tidak cakap hukum untuk dapat menerima suatu

penghibahan, atau bahwa si penerima hibah belum/tidak ada pada saat

penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan).

2.  Jika si penerima hibah telah terlibat bersalah atau memberikan bantuan tindak

pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau berupa kejahatan lain

yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa

kejahatan atau pelanggaran.

Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali oleh

penerima hibah, apabila pihak penerima hibah telah melakukan perbuatan-

perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat

mengancam keselamatan dan jiwa dari si pemberi hibah, atau perbuatan-

perbuatan lain yang melanggar undang–undang dan dapat diancam dengan

hukuman pidana.

3. Apabila si pemberi hibah jatuh miskin, dan si penerima hibah enggan memberi

bantuan nafkah kepadanya. Pemberi nafkah dalam hal ini bukan merupakan

kewajiban dan jumlahnya tidak ditentukan, akan tetapi adalah patut memberi

nafkah sebagai balas budi yang didasarkan pada kelayakan sebagai ucapan

terima kasih kepada si pemberi hibah.

Pemberi hibah berhak dan dapat menarik kembali hibahnya dari si penerima

hibah, apabila di kemudian hari pemberi hibah menghadapi penurunan di

dalam kondisi perekonomiannya dan penerima hibah enggan/menolak untuk

memberikan bantuan nafkah kepadanya, walaupun sebenarnya pemberian
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bantuan nafkah kepada pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di

dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai

bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi

hibah.

Berdasarkan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dalam pasal 1688

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa suatu hibah

dapat ditarik kembali dengan hal–hal tertentu yang lebih difokuskan kepada

pelanggaran ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerima hibah, dan si pemberi

hibah diberi kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya

terhadap penerima hibah.

B.      Tinjauan Umum Peralihan Hak Milik

1. Peralihan Hak Milik

Hak Milik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dilindungi dan

dituangkan pada hukum dasar Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan

terhadap hak-hak milik untuk setiap warga Negaranya, seperti yang dikatakan

oleh Adrian Sutedi bahwa Indonesia adalah “Negara Hukum yang memberikan

jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak

warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik,15 dalam

lingkup kali ini peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak

15 Adrian Sutedi, 2006, “Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya”, Jakarta: Sinar
Grafika,,  hlm. 1.
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atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari

pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.16

Hak Milik dalam suatu bangsa menjadi sangat penting terutama bagi masyarakat

yang sedang membangun ke arah perkembangan industri. Tentu saja yang di

maksudkan adalah Hak Milik atas tanah. Hak milik pun dapat dihapuskan sesuai

dengan Pasal 27 Undang–Undang No. 5 Tahun 1960.

Hak milik (hak eigendom) disebutkan dalam Pasal 570 Kitab Undang–Undang

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati

suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas

sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu

hak–hak orang lain, kesemuaanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan

hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan

ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2), prosedur

pendaftaran atau peralihan hak milik atas tanah meliputi:

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat.

16 Saleh Adiwinata, , ”Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria”,
Alumni, , Bandung, l980, hal. 21-30.
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Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, peralihan hak atas tanah dapat

dilakukan melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk

memindahkan hak milik.

Menegaskan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 bahwa:

”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar

menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta

Tanah) yaitu akta jual beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran

perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat

Pembuat Akta Tanah) tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Mengingat pentingnya fungsi (Pejabat Pembuat Akta Tanah) perlu kiranya

diadakan peraturan tersendiri yang mengatur tentang PPAT (Pejabat Pembuat

Akta Tanah) sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, demikian juga setelah dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat
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Akta Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

1998 dikatakan PPAT adalah “pejabat umum yang diberi kewenangan untuk

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

tanah atau hak atas satuan rumah susun”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka pada dasarnya kewenangan PPAT

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) berkaitan erat dengan perbuatan hukum tertentu

mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, untuk

membuktikan adanya perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah dan atau

bangunan haruslah dibuat akta otentik. Tanpa adanya akta otentik maka secara

hukum perbuatan hukum untuk mengalihkan suatu hak atas tanah dan bangunan

belum sah, dalam memberi pelayanan kepada masyarakat seorang PPAT (Pejabat

Pembuat Akta Tanah) bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk

membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan

berkenaan dengan pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah, dalam menghadapi permohonan-permohonan tersebut PPAT (Pejabat

Pembuat Akta Tanah) wajib mengambil keputusan untuk menolak atau

mengabulkan permohonan yang bersangkutan.

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai pejabat umum, maka akta yang

dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk

membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan terjadinya

peralihan hak atas tanah dan bangunan. Berkaitan dengan kepastian pemilikan hak

atas tanah dan bangunan, setiap perolehan hak yang terjadi dari suatu perbuatan

hukum harus dibuat dengan akta otentik, hal ini penting untuk memberi kepastian

hukum bagi pihak yang memperoleh hak tersebut sehingga ia dapat
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mempertahankan haknya tersebut dari gugatan pihak manapun. Tanpa adanya akta

otentik maka secara hukum perolehan hak tersebut belum diakui dan sebenarnya

hak atas tanah dan bangunan masih ada pada pihak yang mengalihkan hak

tersebut, untuk melindungi pihak yang memperoleh hak, maka akta otentik yang

dibuat pada saat perolehan hak dilakukan merupakan alat pembuktian yang kuat

yang menyatakan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan bangunan

yang dimaksud kepada pihak yang dinyatakan memperoleh hak tersebut.

Adanya akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang bermaksud membuat akta

perjanjian pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

melalui jual beli, penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak karena lelang yang

hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang dan jika akta peralihan hak atas

tanah dan hak milik atas satuan rumah susun tersebut sudah didaftarkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku  tanah, maka kepala Kantor

Pertanahan memberikan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah

susun yang bersangkutan kepada pembeli atau penerima hibah.

Dewasa ini sengketa-sengketa tanah yang terjadi lebih kepada tanah yang

digunakan untuk proyek pembangunan seperti real estate, pariwisata,

pertambangan, pembangunan jalan, bendungan, kawasan industri, serta lapangan

golf. Demikian pula kebanyakan dari sengketa tanah itu berkaitan dengan

pertentangan hak dan kepentingan antara penduduk lokal dengan kekuatan-

kekuatan luar yang berusaha keras mencari keuntungan komersial dari proyek-
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proyek tersebut, dalam banyak kasus kepentingan penduduk asli atau penggarap

tanah sering dikorbankan atas nama kepentingan umum demi pembangunan,

karena kurangnya atau lemahnya pengakuan hukum terhadap tanah tersebut.

Kerentanan terhadap pengakuan pemilikan tanah penduduk asli maupun

penggarap tanah telah terjadi sejak periode kolonial Belanda, sehingga maraknya

sengketa tanah saat ini memiliki akar sejarah yang panjang17.

Seiring dengan adanya arus globalisasi yang semakin meluas, banyak negara-

negara berkembang membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada para investor

asing dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di negaranya, hal ini

memberikan peluang bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya di

Indonesia. Fungsi tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat dimana

manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, menanam tumbuh-tumbuhan,

hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Seperti pendapat

Benhard Limbong dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan, tanah bagi

kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari

kehidupannya tergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang

Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal

dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan,

dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan

ekologis18.

17 Kano Hiroyoshi, “Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Sengketa Agraria: Tinjauan Sejarah
Perbandingan”, dalam Tanah dan Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Cet. Pertama, Jakarta,
1997, hlm. 31.

18 Benhard Limbong, “Konflik Pertanahan”, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2.
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Tanah sendiri, menurut Achmad Rubaie, mempunyai fungsi ganda sebagai

pengikat kesatuan sosial dan benda ekonomi sebagaimana berikut:

“Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai

fungsi ganda, yaitu sebagai sosial aset dan kapital aset. Sebagai sosial aset tanah

merupakan sarana peningkat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia

untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai kapital aset tanah telah tumbuh

sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan

dan obyek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan

untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan

merata, sedangkan disisi lain juga harus di jaga kelestariannya19.”

Pendapat Achmad Rubaie dikuatkan dengan pendapat Arie Sukanthi Hutagalung

yang menjelaskan bahwa :

“Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju
masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada
prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini
harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi
dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip - prinsip yang terkandung dalam Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 194520.”

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diungkapkan di atas, penulis

berkesimpulan, bahwa tanah adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengelolaan dan pemanfaatan akan

tanah juga harus diperhatikan sehingga sesuai dengan prinsip yang terkandung

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

19 Achmad Rubaie, “Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Bayumedia
Publishing, Malang, 2007, hlm.1-2.

20 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, “Kewenangan Pemerintah di Bidang
Pertanahan”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.83.
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1945. Prinsip yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah “Bumi, air, dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dapat disimpulkan bahwa apa saja yang

ada di bumi dan segala yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan

Negara dalam hal ini mempergunakannya untuk kesejahteraan rakyat.

Hak menguasai dari Negara memberi wewenang kepada Negara untuk:

a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa

Dengan demikian hak menguasai dari Negara itu bukanlah hak untuk memiliki

bumi dan lain - lain itu. namun menurut sistem hukum tanah sekarang, tidak

seperti asas domein dari Negara sebagaimana tersimpul dalam Domein Verklaring

diatur dalam Agrarisch–Besluit Pasal 1 yang menyatakan bahwa :

“semua tanah yang tidak terbukti menjadi hak eigendom orang lain adalah domein

Negara (eigendom Negara)21.”

Cara memperoleh hak milik datur dalam Pasal 584 Kitab Undang–Undang

Hukum Perdata, yang megatur hanya secara limitatif saja :

a) Melalui pengambilan (toegening atau occupatio)

21 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Hukum Perdata: Hukum Benda”, Liberty, Yogyakarta, 2000,
hlm. 9.
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Cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang

sebelumnya tidak ada pemiliknya

b) Melalui penarikan oleh benda lain (natrekking atau accecio)

Cara memperoleh hak milik di mana benda pokok yang telah dimiliki secara

alamiah bertambah besar atau bertambah jumlahnya. Misalnya pohon-pohon

(sebagai benda pokok) bertambah banyak sehingga jumlah pohon yang

menjadi hak milik menjadi bertambah.

c) Melalui daluwarsa (verjaring)

Cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal

ada alas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak.

Kadaluarsa yang dimaksud disini adalah acquisiteve verjaring, yakni suatu

cara untuk memperoleh hak kebendaan setelah lampau waktu tertentu, disisi

lain tedapat extinctieve verjaring yaitu suatu cara untuk dibebaskan dari

suatu hutang setelah terlampauinya waktu tertentu.

d) Melalui perwarisan (erfopvolging)

Cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris yang ditinggalkan pewaris.

Disini para ahli waris memperoleh hak milik menurut hukum tanpa harus

ada tindakan penerimaan benda secara fisik. Ahli waris bisa berupa ahli

waris menurut undang-undang (ab intestato) maupun menurut wasiat

(testament)

e) Melalui penyerahan (levering atau overdracht).

Cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik

seseoarang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang
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memperoleh hak milik itu. Cara ini merupakan cara yang paling banyak

dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Cara memperoleh hak milik yang tidak disebutkan dalam Pasal 584 KUH Perdata:

a) Pembentukan benda (zaaksvorming), yaitu dengan cara membentuk atau

menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru, misalnya, kayu

diukir menjadi patung, benang ditenun menjadi kain, dan lain sebagainya.

Orang yang menjadikan atau membentuk benda baru tersebut menjadi

pemiliknya

b) Penarikan hasilnya (vruchttrekking), yaitu benda yang merupakan hasil/buah

dari benda pokok yang dikuasainya, misalnya buah pisang dari pohon pisang,

anak sapi dari sapi yang dikuasainya

c) Percampuran atau persatuan benda vereniging), yaitu perolehan hak milik

karena bercampurnya beberapa macam benda kepunyaan beberapa orang:

- Jika bercampurnya benda itu karena kebetulan, maka benda itu menjadi

milik bersama orang-orang tersebut, seimbang dengan harga benda mereka

semula.

- Jika bercampurnya benda itu karena perbuatan seseorang pemilik benda,

maka dialah menjadi peimilik dari benda baru tersebut dengan kewajiban

membayar ongkos-ongkos, ganti rugi dan bunganya kepada para pemilik

lain dari benda-benda semula

d) Pencabutan hak (onteigening), yaitu cara memperoleh hak milik bagi

penguasa dengan jalan pencabutan hak milik atas suatu benda kepunyaan satu

atau beberapa orang, untuk melakukan hal ini penguasa harus mendasarkan
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tindakannya pada undang-undang dan harus untuk tujuan kepentiangan umum

dengan disertai pemberian ganti rugi yang layak kepada (para) pemiliknya.

e) Perampasan (verbeurdverklaring), yaitu cara memperoleh hak milik dari

penguasa dengan jalan merampas hak milik atas suatu benda kepunyaan

terpidana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

f) Pembubaran suatu badan hukum, yaitu dengan pembuabaran badan hukum

maka para anggota badan hukum dapat memperoleh bagian dari harta

kekayaan badan hukum tersebut. Pasal 573 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata mengatur tentang adanya suatu benda yang dipunyai oleh lebih satu

orang, sehingga terjadi hak milik bersama (medeeigendom) atas suatu benda,

di mana dinyatakan bahwa membagi suatu benda menjadi milik lebih dari satu

orang, harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan tentang

“pemisahan” dan “pembagian” harta peninggalan, sedangkan aturan-aturan

tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan diatur dalam Buku II

Pasal 1066-1125 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

2.     Pengertian Pendaftaran Tanah

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan perangkat

hukum tertulis, yang lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten, serta

penyelenggaraan pendaftaran tanah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur pelaksanaan pendaftaran

tanah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Landasan hukum pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang

Pokok Agraria yang mengatur bahwa:
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1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang di atur

dengan Peraturan Pemerintah;

2. Pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan; a) pengukuran, pemetaan dan

pembukuan tanah, b) pendaftaran hak–hak atas tanah dan peralihan hak–hak

tersebut, c) pemberian surat–surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat;

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan mengingat keadaan Negara dan

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi serta kemungkinan

penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri;

4. Biaya pendaftaran tanah akan di atur dengan Peraturan Pemerintah dengan

ketentuan bagi rakyat yang mampu membebaskan diri dari pembayaran

biaya.

Pasal 19 ini ditujukan kepada Pemerintah, sedangkan bagi para pemenang hak

atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanah diatur dalam pasal 23, 32 dan 38

Undang-Undang Pokok Agraria. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan

teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai

bidang–bidang tanah dan satuan–satuan rumah susun, termasuk sertifikat sebagai

surat tanda bukti haknya bagi bidang–bidang tanah yang sudah ada haknya dan

hak milik atas satuan rumah susun serta hak–hak tertentu yang membebaninya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali

(initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance).
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Pendaftaran untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan

terhadap objek pendaftaran tanag yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara

sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pemeliharaan data pendaftaran

tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk meyesuaikan data fisik dan data

yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah

dan sertifikat dengan perubahan–perubahan yang terjadi kemudian.

Perubahan itu misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau

berubahnya nama pemegang hak yang telah didaftar, hapusnya atau

diperpanjangnya jangka waktu hak yang sudah berakhir, pemecahan, pemisahan

dan penggabungan bidang tanah yang haknya ada daftar. Agar data yang tersedia

di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang muktahir, dalam Pasal 36

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa para

pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan–perubahan yang

dimaksudkan kepada Kantor Pertanahan. Ketentuan mengenai wajib daftar itu

juga ada dalam Pasal 4 ayat (3). PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bahkan

diwajibkan mencocokkan lebih dahulu isi sertifikat hak yang bersangkutan dengan

daftar–daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebelum membuat akta yang

diperlukan. Ini sesuai dengan asas mutakhir pendaftaran tanah.22 Pendaftaran

tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan

terbuka. Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah pada hakikatnya sudah

ditetapkan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa

22 F.X.Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, Penerbit Unila Press, Bandar Lampung. 2010.
hlm.17-22.
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pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah, yang diselenggarakan dalam

rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan.

Rincian tujuan pendaftaran tanah adalah:23

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak–hak lain yang

terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang

haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya.

2. Menyediakan informasi kepada pihak–pihak yang berkepentingan termasuk

pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang–bidang tanah dan

satuan–satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data

tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Obyek pendaftaran tanah antara lain:

1. Bidang–bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak usaha, hak guna

bangunan dan hak pakai;

2. Hak pengelolaan;

3. Tanah wakaf;

4. Hak milik atas satuan rumah susun;

5. Hak tanggungan;

6. Tanah ulayat;

7. Tanah Negara

23 Supriyadi, Hukum Agraria, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm.164-165.
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24Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 disebutkan bahwa

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat umum yang di beri

wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak

atas tanah dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan

perundang–undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah

pejabat umum yang di beri kewenangan untuk membuat akta–akta tanah tertentu.

Pasal angka 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan

PPAT, diatur bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat umum

yang di beri kewenangan untuk membuat akta–akta otentik pembuatan hukum

tertentu mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak

milik atass satuan rumah susun. Perbuatan hukum tertentu tersebut diatas menurut

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1998 adalah:

1. Jual beli;

2. Tukar menukar;

3. Hibah;

4. Pemasukan ke dalam Perusahaan;

5. Pembagian hak bersama;

6. Pemberian HGB/Hak pakai ats tanah hak milik;

7. Pemberian hak tanggungan;

8. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

24Mechsan,Sudirman. Upik Hamidah. Ati Yuniati. Hukum Agraria. PKKPUU FH UNILA, Bandar
Lampung. 2013. hlm.62.


