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ABSTRAK 
 
Christmasco. 2011. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Hibah di 
Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang. Program Studi Ilmu 
Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1:Drs. 
Suhadi, S.H, M.Si. Pembimbing 2: Rofi Wahanisa, SH. M.H. 
 
Kata kunci: Peralihan Hak Milik, Hibah. 

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan 
memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Beberapa cara  Peralihan Hak 
Atas Tanah ialah dengan jual beli,tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, 
pemasukan dalam perusahan/inbreng, wasiat. Salah satu contoh dari peralihan hak 
atas adalah melalui Hibah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa sebagian 
masyarakat di Kelurahan Jatibarang melaksanakan peralihan hak milik melalui 
hibah? (2) Kendala – kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak 
milik melalui hibah di Kelurahan Jatibarang?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mengapa masyarakat 
melakukan peralihan hak milik melalui hibah. (2) Untuk mengetahui Kendala-
kendala apakah yang timbul dalam proses peralihan hak  milik melalui hibah 
tersebut serta langkah-langkah dalam mengatasi hambatan tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data desktriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diteliti.peneliti. dalam 
pengumpulan data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yang berupa 
studi pustaka, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Sedangkan 
objektifitas dan keabsahan data digunakan adalah teknik triangulasi yaitu 
pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data-data yang 
diperoleh dari peneilitan yang selanjutnya dianalisis secara interaktif mulai dari 
pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data hingga penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa Masyarakat di Kelurahan Jatibarang melakukan peralihan hak milik 
melalui hibah dikarenakan sifat hukum hibah adalah hukum yang tidak memaksa 
dan hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak 
ada  penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi 
dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si 
pemberi masih,inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan 
sesudah si pewasiat meninggal dunia. 

Saran dari penulis bagi masyarakat yang menerima hak atas tanah yang sudah 
diperoleh melalui hibah hendaknya melakukan upaya peralihan hak milik hak atas 
tanah sesuai dengan prosedur dan syarat yang jelas, yang tujuannya agar memiliki 
kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Sedangkan 
bagi Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam 
pelaksanaannya hendaknya menambahkan sumber daya manusia, yang tujuannya 
supaya tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan peralihan hak milik khusunya 
melalui hibah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup bagi manusia, 

hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan 

memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-

tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah 

karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang 

banyak maka perlu diatur pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 

(3) berbunyi : 

“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi dan air, dan 

kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah ditunjukan untuk mencapai 

sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari 

Negara untuk memberi wewenang untuk (Harsono, 2003:25) : 

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 
 

Berdasarkan hak menguasai oleh negara sebagaimana diatas dan mengingat 

begitu pentingnya tanah bagi manusia, maka penguasaan hak atas tanah diatur 
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UUPA (Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria) yang 

kemudian ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan hukum. 

Hak-hak atas tanah dimaksud memberi kewenangan untuk mempergunakan 

tanah, bumi, air dan ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain hak-hak atas tanah yang juga 

ditentukan hak-hak atas air dan ruang angkasa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan : 

“(1)  hak-hak atas tanah ialah 
a. Hak Milik, 
b. Hak Guna Usaha, 
c. Hak Pakai, 
d. Hak Sewa, 
e. Hak Membuka Tanah, 
f. Hak Memungut Hasil Hutan, 
g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang 
sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53”. 
 

Saat ini bagi tanah merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yang 

tinggi karena fungsinya sebagi sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap 

jengkal tanah dipertahankan hingga akhir hayat. 

Dengan demikian fungsi tanah pun mengalami perkembangan sehingga 

kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah juga terus mengalami perkembangan. 

Jumlah tanah yang tetap dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat 

karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi membuat tidak 
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seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah itu dapat memicu 

timbulnya berbagai macam permasalahan. 

Kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah sebagai media dengan 

dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembebasan tanah serta pertumbuhan 

penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuat tingginya kegiatan peralihan 

hak atas tanah. Akibatnya baik pemerintah maupun masyarakat ketika 

membutuhkan sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan 

kepastian mengenai siapa sebenarnya pemilik bidang tanah tersebut. 

Untuk memperoleh suatu hak atas tanah, tiap-tiap orang atau individu dapat 

memperoleh hak atas tanah dengan memohonkan tanah yang dapat berstatus 

Tanah Negara tanah yang memohon belum bersetipikat atau tidak bersertipikat 

dan status Tanah Hak Pengelolaan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Apabila 

tanah yang dimohonkan sudah bersertipikat maka dilakukan peralihan hak atas 

tanah.  

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan 

memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Beberapa cara  Peralihan Hak 

Atas Tanah ialah dengan jual beli,tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, 

pemasukan dalam perusahan/inbreng, wasiat. Salah satu contoh dari peralihan hak 

atas adalah melalui Hibah. 

 Hibah yaitu suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas 

kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu 

barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, 

sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini (Chairuman Pasaribu 
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1996:13). Salah satu contoh hak atas tanah yang dapat dialihkan melalui hibah 

adalah Hak Milik.  

Hak Milik yaitu hak turun-temurun, terkuat dan berpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah (pasal 20 UUPA). Apabila sudah dilakukan peralihan 

hak atas tanah maka harus segera didaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan yang 

biasa disebut dengan pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah yang dimaksud adalah pemeliharaan data, pendaftaran data 

yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis 

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

dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan 

data yuridis bisa mengenai haknya, yaitu berakhir jangka waktu berlakunya, 

dibatalkan, dicabut atau dibebani hak lain. Perubahan juga bisa mengenai 

pemegang haknya, yaitu jika terjadi pewarisan, pemindahan hak/peralihan hak, 

atau penggantian nama. 

Dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota maka masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah tersebut 

akan mendapat jaminan kepastian hukum mengenai pemilik tanah setelah 

diadakannya kegiatan peralihan hak atas tanah tersebut yang akan diperoleh 

dengan sertipikat baru dengan data yuridis yang baru/nama pemilik hak yang 

baru. 

Jaminan kepastian hukum yang dimaksud disini adalah (pasal 19 UUPA) : 

1) Kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi 
pemilik hak atas tanah. kepastian mengenai siapa yang memilik 
sebidang tanah atau subyek hak. 

2) Kepastian hukum bidang tanah yang dimilikinya. Hal ini menyangkut  
letak, batas, dan luas bidang tanah atau obyek hak. 
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3) Kepastian hukum mengenai hak atas tanah. 
 

Mengenai pentingnya peralihan hak milik melalui hibah ini tidak banyak 

peneliti yang meneliti mengenai pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah, 

dari observasi penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan oleh penulis hanya 

beberapa saja yang mengamati masalah peralihan hak milik melalui hibah, dan 

judul tersebut ialah “Proses Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena 

Hibah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora”  (Siti Rofikah:2006), yang 

membahas tentang  proses peralihan  hak milik atas tanah karena hibah pada 

kantor pertanahan Kabupaten Blora mengacu pada keputusan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No 1 tahun 2006 tentang standar prosedur operasional 

pengaturan dan pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional meskipun 

terdapat perubahan struktur organisasi karena terbitnya peraturan Menteri Negara 

Agraria.  “ Pelaksanaan Pendaftaraan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena 

Hibah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara” (Ario El Khamied:2007), 

membahas tentang tata cara pendaftaran Peralihan hak milik atas tanah karena 

hibah. “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah  Di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes” (Yeti Yuliarti:2005), membahas tentang 

pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes.  “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui 

Hibah Di Kabupaten Boyolali Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

1997” (Eros Henny Purnamasari:2007) membahas tentang pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak milik melalui hibah dengan perbandingan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997. 
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Dewasa ini masyarakat belum begitu memperhatikan pentingnya 

melaksanakan peralihan hak milik melalui hibah, terutama masyarakat di 

Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang. Menurut Slamet.TS,SE 

Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Jatibarang bahwa masyarakat yang 

melakukan peralihan hak milik melalui hibah hanya 25% dari 4 RW  12 RT di 

banding dengan peralihan hak milik melalui warisan dan jual beli. 

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran, pendidikan yang minim, dan 

ekonomi masyarakat yang bisa dikatakan termasuk golongan kurang mampu. 

Apalagi ketika masyarakat menghibahkan sertifikat tanah tersebut masyarakat 

harus dibebankan dengan biaya pajak yang relatif mahal, dan lambannya proses 

peralihannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional, faktor  inilah yang membuat 

masyarakat di Jatibarang tidak melaksanakan peralihan hak milik melalui hibah.  

Memperhatikan pentingnya pelaksaan pendaftaran peralihan hak atas tanah  

khususnya karena hibah untuk itu perlu kajian lanjut tentang kegiatan pelaksanaan 

peralihan hak milik melalui hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota 

Semarang  yang memiliki Luas 231,753 Ha. Dan berada di Ketinggian 235 m2 

dan memiliki 4 RW dan 12 RT  yaitu Jatibarang, Sidodadi, Tlogo, dan Kaligetas.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul 

tentang “Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah di 

Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam hal pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah, alangkah baiknya 

dilakukan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 

peralihan. 

Hak milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara 

jual beli, hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat, warisan dan perbuatan-

perbuatatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.  

Dalam hal peralihan hak milik setiap warga negara Indonesia dapat 

melakukan peralihan hak milik melalui warisan, hibah, dan wasiat melalui lurah 

dan camat dan akta yang dibuktikan dibuat oleh PPAT. Sehingga jika terjadi 

masalah-masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan cepat (sutedi 2009:65). 

Dalam peralihan hak milik ini yang dimaksud ialah peralihan hak milik 

melalui hibah. Dan identifikasi masalah ini ialah : 

1. Masyarakat memahami betapa pentingnya peralihan hak milik 

khususnya hibah. 

2. Kendala-kendala yang terjadi menjadikan suatu wawasan bagi 

masyarakat dan kelurahan serta kecamatan dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang timbul.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang vacum atau kosong, 

Implikasinya, peneliti seyogyanya membatasi masalah studinya yang bertumpu 

pada fokus. Hal ini yang memungkinkan adanya acuan teori dari sesuatu 

penelitian (Moleong, 2007: 97). 
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Setelah dilakukan identifikasi masalah diatas dan berdasarkan pra penelitian 

yang dilakukan penulis, diperoleh data bahwa msyarakat yang melakukan yang 

melakukan peralihan hak milik melalui hibah hanya 25% dari 4 RW dan 12 RT di 

banding dengan peralihan hak milik melalui warisan dan jual beli (Sumber: Buku 

Laporan pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan 

Mijen Kota Semarang). Oleh karena itu, penulis melakukan fokus penelitian 

pelaksanaan hak milik melalui hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen 

Kota Semarang. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengenai sebagian masyarakat di Kelurahan Jatibarang melakukan 

peralihan hak milik melalui hibah. 

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan 

hak milik melalui hibah. 

1.4 Perumusan Masalah 

Masalah-masalah dalam penelitian bertujuan untuk menentukan arah 

penelitian agar lebih terarah pada tujuan-tujuan dari penelitian. Dalam latar 

belakang disebutkan banyak hal terkait dengan pelaksanaan peralihan hak milik 

melalui hibah. 

Pokok permasalahan yang ingin penulis bahas adalah : 

1.4.1 Mengapa sebagian masyarakat di Kelurahan Jatibarang melakukan 

peralihan hak milik melalui hibah? 

1.4.2 Kendala – kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan Hak 

Milik melalui Hibah di Kelurahan Jatibarang?  



9 

 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini pada dasarnya ada dua hal, 

yaitu: 

1.5.1   Tujuan Subjektif. 

Tujuan subjektif yang hendak penulis capai adalah untuk memperoleh bahan-

bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah di 

Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Semarang, guna menyusun laporan dalam 

bentuk skripsi, sebagai syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

1.5.2  Tujuan Objektif. 

Adapun tujuan objektif yang hendak penulis capai adalah : 

a. Untuk mengetahui mengapa masyarakat melakukan peralihan hak 

milik melalui hibah dibandingkan dengan warisan. 

b. Untuk mengetahui Kendala-kendala apakah yang timbul dalam proses 

peralihan hak  milik melalui hibah tersebut serta langkah-langkah 

dalam mengatasi hambatan tersebut. 

c.  

I.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Praktis 
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a. Adanya pemahaman terhadap pelaksanaan peralihan hak milik 

melalui hibah, agar menambah pengetahuan tentang bagaimana 

pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah; 

b. Adanya bahan-bahan yang dapat dijadikan jalan keluar (solusi) dan 

alternatif dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah, terkait dengan 

kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan peralihan hak 

milik tersebut, terkait permasalahan yang timbul dalam masalah 

peralihan hak milik melalui hibah; 

c. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-

penelitian berikutnya. 

1.6.2  Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah referensi dalam penelitian yang terkait dengan 

permasalahan peralihan hak milik melalui hibah; 

b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan Ilmu 

Pengetahuan terutama dalam perkembangan Hukum Agraria yang 

ada di Indonesia kearah yang lebih baik. 

 

1.7  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara 

sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) Bab. Adapun 

sistematika penulisan skripsi ini adalah: 

BAB 1 : Bab pendahuluan berisi tentang Pendahuluan, yang memuat 

tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan 
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masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi 

ini, dan manfaat penelitian dan sistematika skripsi,. 

BAB 2 : Bab tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori mengenai 

Hak- hak atas tanah khususnya Hak Milik, proses peralihan 

hak milik melalui hibah, pendaftaran tanah  

BAB 3 : Bab metode penelitian berisi tentang Metode Penelitian, yang 

memuat tentang Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber 

Data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Keabsahan data, 

Metode Analisis data, dan prosedur penelitian. 

BAB 4 : Bab hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan, yang terfokus pada pelaksanaan peralihan hak 

milik melalui hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan 

Mijen Semarang; kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan peralihan hak milik ini; cara penyelesaiannya 

dari kendala-kendala untuk melakukan peralihan hak milik 

ini. ini pada dasarnya memuat tentang pembahasan hasil 

penelitian secara keseluruhan yang telah dilakukan. 

BAB 5 : Bab penutup berisi tentang Penutup, yang memuat tentang 

simpulan dan saran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah 

2.1.1 Tanah 

Dalam hukum tanah sebutan kata “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai 

suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 4 ayat 

(1) dinyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang... ”. Jadi, jelas bahwa tanah yang dimaksud adalah permukaan bumi. 

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 

sebagaimana dijelaskan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 untuk 

digunakan ataupun dimanfaatkan. Tanah sebagai hak dasar setiap orang, 

keberadaannya juga dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945. “Penegasan lebih 

lanjut tentang hal itu diwujudkan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Right” (Sumardjono, 2008: vii). 

  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan kedudukan yang 

begitu penting terhadap tanah. Dalam rumusan Pasal 520 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “pekarangan dan kebendaan tak 
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bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan tiada pemiliknya, sepertipun 

kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang warisannya 

telah ditinggalkan, adalah milik negara.” 

  Kesadaran tentang pentingnya suatu tanah khususnya terkait dengan hak 

asasi manusia mulai dirasakan semenjak masa reformasi bergulir. Hal tersebut 

dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal 9 ayat (1) dimana arti penting hak 

untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup yang 

kesemuanya memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak demi 

terwujudnya suatu kesejahteraan, baik yang berupa milik secara pribadi maupun 

milik secara bersama-sama. 

  Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa hak setiap orang atas standar kehidupan 

yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya, termasuk hak untuk memperoleh 

pangan, sandang, dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus 

menerus. Selanjutnya dalam  ayat (2) di jelaskan;  

“tentang pengakuan terhadap hak mendasar dari setiap orang untuk bebas 
dari kelaparan, dan untuk mendukung hak itu negara harus mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan cara-cara produksi, 
konsumsi, dan distribusi pangan sehingga mencapai perkembangan dan 
pemanfaatan sumber daya alam yang efisien”. 
 

Tanah mempunyai ciri khusus yang bersegi dua, yakni sebagai benda dan 

sebagai sumber daya alam (Sumardjono, 2008: 220). Tanah sebagai benda bila 

diusahakan oleh manusia, misalnya tanah pertanian atau dapat dikembangkan pula 

menjadi tanah perkotaan. sebagai sumber daya alam dimana tanah sebagai sumber 



30 

 

 

daya alam yang langka, jumlahnya terbatas, yang dipergunakan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan industri, jasa, lalu lintas perdagangan dan kegiatan-kegiatan 

lainnya. 

2.1.2 Hak-hak Atas Tanah 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan 

(1) Hak-hak atas tanah ialah 

a. Hak Milik, 
b. Hak Guna Usaha, 
c. Hak Guna Bangunan, 
d. Hak Pakai, 
e. Hak Sewa, 
f. Hak Membuka Tanah, 
g. Hak Memungut Hasil Hutan, 
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 

akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53” 
 

 Walaupun semua hak atas tanah yang disebut diatas memberikan 

kewenangan untuk mempergunakan tanah yang dimiliki, tetapi sifat-sifat khusus 

haknya, tujuan penggunaan tanah  dan batas waktu penguasaanya merupakan 

dasar perbedaan antara hak atas tanah yang satu dengan yang lain. Selain itu 

pemegang hak atas tanah juga dibebani beberapa kewajiban yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi 

pemegang hak atas tanah adalah (Sutedi 2009:112 ) ; 

1.Tanah mempunyai fungsi sosial 
 Yaitu apapun jenis dan hak atas tanah yang dikuasai, seseorang tidak 

diperbolehkan mempergunakan atau tidak diperbolehkan 
mempergunakan atau tidak mempergunakan tanah semata-mata hanya 
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untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau hal tersebut menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat lain. 

2.Kewajiban memelihara tanah yang dimiliki 
 Memelihara tanah, termasuk mengusahakan tingkat kesuburan tanah 

serta mencegah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada tanah. 
3.Karena kewajiban untuk mengelola tanah secara aktif 
 Setiap orangatau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian 

pada  dasarnya diwajibkan atau mengusahakannya sendiri secara aktif. 
4.Kewajiban untuk membayar pajak 
 Para pihak tanah yang mengusahakan tanah diwajibkan mebayar Pajak 

Bumi Bangunan (PBB) sesuai dengan peraturan Undang-Undang 
perpajakan yang berlaku. 

5.Kewajiban untuk melakukan pendaftaran. 
 Untuk memperoleh kepastian hukum dan memperoleh alat bukti yang 

kuat dalam bentuk sertifikat hak atas harus melakukan pendaftaran 
tanah dikantor pertanahan setempat. Hak atas tanah yang wajib 
didaftarkan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai dan Hak Sewa. Diluar UUPA, Hak Tanggungan yang diatur 
dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 wajib juga untuk 
didaftarkan. 

 
  Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik melalui Hibah yang dimaksud 

dengan Hak Atas Tanah ini adalah hak atas tanah dengan status Hak Milik. 

 

2.1.2.1 Hak Milik 

Pengertian dari hak milik yaitu hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh”. 
(pasal 20 UUPA). Dijelaskan penjelasan pasal tersebut bahwa maksud pernyataan 
tersebut adalah untuk menunjukan, bahwa antara hak-hak atas tanah  Hak Milik 
yang “ter-(dalam arti “paling”)kuat dan “ter”-penuh. Yaitu mengenai tidak adanya 
batas waktu tanahnya dan luas lingkup penggunaanya, yang meliputi baik untuk 
diusahakan atau digunakan sebagai tempat membangun sesuatu (Harsono, 
2003:290). 

 
Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dimiliki orang atas tanah, dengan memberi kewenangan waktu yang tidak 
terbatas, sepanjang tidak ada larangan untuk itu.untuk menggunakannya bagi 
segala macam keperluan selain waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada 
larangan untuk itu (Sutedi 2009:60). 
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Dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah, maka hanya warga negara 

Indonesia yang mempunyai hak milik, seperti yang secara tegas dirumuskan 

dalam Pasal 21,22, dan 27 UUPA: 

1. Yang dapat Memiliki Hak milik (pasal 21 UUPA) : 

1)Warga Negara Indonesia 

2) Badan Hukum yang pendiriannya ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Terjadinya Hak Milik (pasal 22 UUPA) : 

1) Menurut Hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah 
2) Penetapan pemerintah 
3) Ketentuan Undang-Undang 

3. Hapusnya Hak Milik (pasal 27 UUPA): 

1) Tanahnya jatuh kepada Negara karena : 
(1) Karena Pencabutan hak 
(2) Kareana penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya 
(3) Karena ditelantarkan 
(4) Orang asing yang bilamana setelah berlakunya Undang-undang No. 

5 Tahun 1960 melepaskan kewarganegaraannya. 
 

2) Tanahnya Musnah 

 

2.2 Hak Penguasaan Atas Tanah  
  

Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas 

tanah, yang dapat disusun dalam jenjang tata susunan atau hierarki sebagai 

berikut: 

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1); 
2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2); 
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan 

masih ada (Pasal 3); 
4. Hak-hak individual: 
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1) Hak-hak atas tanah (Pasal 4): 
- Primer : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

yang diberikan oleh negara, dan Hak Pakai yang diberikan 
oleh negara (Pasal 16); 

- Sekunder : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang 
diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi-
Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya (Pasal 
37, 41, dan 53). 

2) Wakaf (Pasal 49); 
3) Hak jaminan atas tanah: Hak Tanggungan (Pasal 23, 33, 39, dan 

51 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).  
(Harsono, 2005: 264) 

 

Dari beberapa jenis hak pengusaan atas tanah tersebut semuanya memberikan 

wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi tiap pemegang haknya untuk 

berbuat sesuatu mengenai tanah yang di miliki tersebut. 

Hak pengusaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum jika belum 

dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai 

pemegang haknya (Harsono, 2005: 25). Misalnya, dapat disebut Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk bangunan 

yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 Undang-Undang Pokok Agraria. 

Hak pengusaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret 

(biasanya disebut “hak”), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai 

obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang 

haknya (Harsono, 2005: 25). Sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas 

tanah yang disebut dalam ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria. 

Berdasarkan pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai 

lembaga hukum dan hubungan hukum konkret, ketentuan hukum yang 
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mengaturnya dapat disusun dapat dipelajari dalam suatu sistematika yang khas 

dan masuk akal. Dikatakan “khas”, karena hanya dijumpai dalam Hukum Tanah 

dan tidak dijumpai dalam cabang-cabang hukum yang lain, dikatakan “masuk 

akal” karena mudah ditangkap dan diikuti logikanya (Harsono, 2005: 26). 

Dalam hak penguasaan hak atas tanah terdapat ketentuan-ketentuan dalam 

pelaksanaan hukum tanah, dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut: 

1. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan 
atas tanah sebagai lembaga hukum: 

1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan; 
2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, 

dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta 
jangka waktu penguasaannya; 

3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh 
menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi 
penguasaannya; 

4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. 
2. Ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Tanah yang mengatur hak-hak 

penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret: 
1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu 

hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan yang 
dimaksudkan dalam poin 1a diatas; 

2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak 
lain; 

3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain; 
4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; 
5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiaannya. 

(Harsono, 2005: 26-27). 
 

 Dengan menggunakan sistematika hukum tersebut, ketentuan-ketentuan 

hukum tanah bukan saja dapat diadakan, disusun dan dipelajari secara teratur, 

tetapi juga memudahkan dalam mengetahui ketentuan-ketentuan apa yang 

termasuk dalam hukum tanah dan yang bukan. 
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2.3   Peralihan Hak atas Tanah 

2.3.1 Peralihan hak atas tanah terjadi karena : 

1. Perbuatan hukum pemindahan hak 

Perbuatan hukum atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada 

pihak lain. Bentuk pemindahan haknya : 

1) Jual beli 

2) Tukar menukar 

3) Hibah 

4) Pemberian Menurut adat 

5) Pemasukan dalam perusahan/inbreng 

6) Hibah wasiat 

2. Pewarisan tanpa wasiat 

Dalam hukum perdata jika pemegang suatu hak atas tanah meninggalkan 

dunia, maka hak tersebut akan beralih kepada ahli waris karena secara otomatis 

hukum akan berpindah kepada ahli warisnya. Peralihan tersebut terjadi kepada 

para ahli warisnya yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris. Diberikan bagian 

masing-masing dan bagaimana cara membaginya diatur dalam hukum waris, 

almarhum pemegang hak yang bersangkutan bukan oleh hukum tanah yang 

bersangkutan. 
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Hak atas tanah yang dapat beralih atau dialihkan adalah Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak milik atas satuan rumah 

susun. (pasal 2 ayat 3 UU No.21 Tahun 1997). 

Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik melalui Hibah sudah jelas, Peralihan 

Hak yang dimaksud adalah Peralihan Hak yang disebabkan karena Hibah. 

 

2.4 Hibah 

2.4.1 Pengertian Hibah 

Hibah adalah suatu persetujuan dengan nama si penghibah, diwaktu hidupnya 
dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu 
benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Apabila 
seseorang memberikan harta miliknya pada orang lain maka berarti si pemberi itu 
menghibahkan miliknya itu. Maka itu kata hibah sama artinya dengan istilah 
“pemberian” (Pasaribu 2004:114) 
 

Hibah dalam arti pemberian juga  bermakna bahwa pihak penghibah bersedia 
melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu 
perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak 
penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima 
hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut 
kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan 
pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya 
akad hibah maka pemilik sekarang dipandang sudah mempunyai hak penuh atas 
harta itu sebagai hak miliknya sendiri (Pasaribu 2004: 115). 

 
Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak 

ada  penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi 
dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si 
pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat 
diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia. (Sutedi, 2009:99). 

 
Berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1 ayat 1 

menyebutkan : 
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 “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, 
dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan 
sesuatu benda guna keperluan si penerima si penerima hibah yang menerima 
penyerahan itu”. 

 
Menurut pengertian pasal 1666 B.W. yang dinamakan “pemberian” atau 
 
Hibah ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan 
cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainya, 
pihak mana menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu 
seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut 
kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat 
atau pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan 
mutlak, apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal, dan 
sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali. 
 

1. Unsur-unsur dan sifat perjanjian hibah 

Agar dapat dikatakan tentang sesuatu “pemberian”, perbuatan itu harus 

bertujuan memberikan suatu hadiah belaka jadi tidak boleh ada suatu keharusan 

atau perikatan meskipun hanya berupa natuurlijke verbintenis (janji dengan 

sendirinya) saja. Perkataan “pemberian” dalam pasal 1666 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dipakai dalam arti kata yang sempit, karena hanya perbuatan-

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan 

“pemberian”, misalnya syarat dengan “Cuma-cuma” yaitu tanpa pembayaran. Di 

sini dapat dikatakan tentang suatu “ formele schenking” ( hanya untuk memenuhi 

formalitas pemberian/hibah).  

2. Hal-hal dalam perjanjian hibah 

1) Obyek  

 Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KHUPerdata yang 

berbunyi : 
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 “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu 
meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar 
mengenai itu hibahnya batal” 

 
Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa 

perjanjian hibah adalah benda yang sudah ada, baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak. 

2) Larangan  

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan adalah sebagai 

berikut : 

(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1668 menyebutkan Si 

penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk 

menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk 

dalam hibah, hibah semacam itu, sekedar mengenai benda tersebut, 

diangggap sebagai batal. 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1670 menyebutkan suatu 

hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah 

akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan 

dengan tegas didalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang 

ditempelkan padanya. 

(3) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1678 menyebutkan 

 “ Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan”. 

(4) Berdasarkan KUHPerdata pasal 1684, Penghibahan-penghibahan yang 

diberikan kepada seorang perempuan bersuami, tidak dapat diterima selain 

menurut ketentuan-ketentuan dari Bab ke V buku ke I KUHPerdata. 
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3) Tata cara penghibahan 

1) Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata menyebutkan tiada suatu hibah, 

kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, 

dilakukannya selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan 

oleh notaris itu. 

2) Berdasarkan Pasal 1683 KUHPerdata menyebutkan tiada suatu hibah 

mengikat si penghibah, atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun, 

selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah 

diterima oleh si penerima hibah itu sendiri atau oleh seorang yang dengan 

sesuatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk 

menerima penghibahan-penghibahan yang telah kepada si penerima hibah 

atau akan diberikan kepadanya kenudian hari. 

3) Berdasarkan Pasal 1685 KUHPerdata menyebutkan penghibahan kepada 

orang-orang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua harus 

diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Penghibahan 

kepada orang-orang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau 

orang-orang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang 

untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri. 

4) Berdasarkan Pasal 1686 KUHPerdata menyebutkan hak milik atas benda-

benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu 

telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, 

selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal-pasal 612, 

1613, 616, dan selanjutnya. 
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5) Berdasarkan Pasal 1687 KUHPerdata menyebutkan pemberian-pemberian 

benda-benda bergerakn yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang 

kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan yang 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. 

4) Hal-hal yang membatalkan akta hibah, 

Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam pasal 1688 BW. 

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan 

dalam hal-hal berikut. 

a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana pengibahan telah 
dilakukan. 

b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 
melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu 
kejahatan lain terhadap si penghibah. 

c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, 
setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. 

 
Namun demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumlah 

harta/benda/barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat  bagian 

kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan 

legitime portie, yakni pasal 913, 949, dan 920,  serta peraturan perundang-

undangan lainya seperti UU No.1 Tahun 1974. Selain itu, adanya unsur perbuatan 

melawan hukum dalam   hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah. 

Ketidakcermatan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat yang 

berasal dari hibah palsu seringkali terjadi  karena tidak meneliti apakah hibah 
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betul-betul dibuat oleh PPAT atau tidak. Akibatnya, berbagai sengketa tanah 

dengan sertifikat berasal dari hibah palsu yang bermunculan. 

Agar menjadi alat bukti yang sah, akta hibah  harus dibuat dan ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya. Selain itu, 

dalam pembuatan akta hibah, perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, 

karena dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa untuk objek hibah 

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

tetapi, apabila objek tersebut selain dari itu (objek hibah benda bergerak), maka 

ketentuan dalam BW tersebut tetap  digunakan sebagai dasar pembuatan akta 

hibah, yakni dibuat dan ditandatangani Notaris.     

 

2.5  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa 

selain perjanjian yang bermaksud untuk  memindahkan hak atas tanah, 

memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang 

dengan tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat 

oleh dan dihadapan Pejabat. Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta 

Tanah atau yang lebih dikenal PPAT. 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan pengertian 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi : 

 “ Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat 
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun”. 
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Peranan PPAT diperlukan baik dalam penyediaan tanah maupun didalam 

pemutahiran data penguasaan tanah. PPAT mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai 

bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum ( jual 

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan/inbreng, pembagian 

hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, 

pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan). 

Dengan demikian PPAT ini harus mempunyai kemampuan yang 

memungkinkan akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat 

dan tidak pula melanggar ketentuan peraturan perundangan  yang berlaku.  

Terlebih-lebih dalam sistem negatif pendaftaran tanah yang di pergunakan 

Indonesia,  maka apabila pada akta-akta PPAT terdapat kelemahan-kelemahan 

atau cacat hukum yang menyangkut kekuatan pembuktiannya, maka hal ini 

berpengaruh dan menambah kadar ketidakpastian hukum dari hak-hak yang 

terdaftar pertama kali. 

 

2.6   Pendaftaran Tanah 

2.6.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pengertian Pendaftaran Tanah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
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secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, 

pengelolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Mengenai bidang-bidang tanah satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian 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. 

2.6.2 Obyek Pendaftaran Tanah 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 pasal 9 

menyebutkan obyek pendaftaran tanah meliputi : 

1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 
hak guna bangunan dan hak pakai. 

2) Tanah Hak Pengelolaan. 
3) Tanah Wakaf. 
4) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
5) Hak Tanggungan. 
6) Tanah Negara. 

 
2.6.3 Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran 

Tanah. 

  Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dijelaskan 

bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk 

pertamakali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Adapun pengertian 

pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 

dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 

 Sedangkan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 
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pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dibagi menjadi lima macam yaitu 

pendaftaran peralihan hak, pendaftaran pembebanan hak, pendaftaran perubahan 

data, pendaftaran tanah lainnya, dan penerbitan sertipikat pengganti, peralihan 

hak atas tanah dapat melalui jual-beli, tukar menukar, pewarisan, penggabungan 

atau pemecahan, dan hibah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian adalah terjemahan dari kata inggris research. Research sendiri 

berasal dari kata re, yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. 

Dengan demikian arti sebenarnya dari research adalah “mencari kembali”  (Nazir, 

2005: 12). Suatu penelitian secara ilmiah sebenarnya dilakukan oleh manusia 

untuk menyalurkan hasrat ingi tahunya terhadap berbagai hal, yang didasari 

keyakinan bahwa sesuatu gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab 

akibatnya. 

 Menurut ilmuwan Hilway, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang 

dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap 

suatu  masalah, sehingga diperoleh suatu pemecahan yang tepat terhadap masalah 

tersebut  (Nazir, 2005: 12). 

Whitney menyatakan bahwa disamping untuk memperoleh kebenaran, kerja 

menyelidik harus pula dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang 

lama. (Nazir, 2005: 12).  

Menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan suatu  proses 

penentuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis yang 

berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah  (Musnita, 2008).  
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Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikian tertentu, yang 
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala  hukum tertentu 
dengan jalan menganalisanya, kecuali itu, maka juga diadakan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. (Sunggono, 
2009: 38). 

  

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan sesuatu 

yang terorganisir, terencana, sehingga apa yang menjadi tujuan dari adanya 

penelitian tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya metode-metode 

agar suatu penelitian lebih terarah dan terlaksana dengan baik. Metode 

memberikan gambaran kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan. 

Sesuai dengan persyaratan dalam penulisan suatu skripsi, diperlukan adanya 

data yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dalam 

penelitian termasuk penelitian hukum terdapat berbagai jenis penelitian. 

Terjadinya perbedaan tersebut didasarkan pada sudut pandang dan cara 

meninjaunya. Penentuan jenis penelitian penting karena berhubungan dengan 

metode dan analisa data nantinya. Dalam penelitian skripsi ini, penulis 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana “penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, ” (Moleong, 2007: 6). 

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 
mengandalkan manusia sebagai alat keutuhan, mengandalkan manusia 
sebagai lat penelitian, memanfaatkan metode kulaitatif, mengadakan 

45



47 

 

 

analisa data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannnya pada 
usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan 
proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki 
seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan 
penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh 
kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian. (Moleong, 2007: 44). 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (2002:3) Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Dasar penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah karena : 

a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan 
kenyataan ganda; 

b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 
dengan responden; 

c. Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak 
penajaman pengaruh bersama serta terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 
(Moleong 2005:5). 
 

Karena jenis penelitian inilah yang dianggap penulis lebih cocok untuk 

digunakan dalam meneliti tentang PELAKSANAAN PERALIHAN HAK 

MILIK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DI KELURAHAN 

JATIBARANG KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Keluarahan Jatibarang Kecamatan 

Mijen Kota Semarang, karena pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah di 

tempat ini cukup banyak sehingga penulis fokus pada masalah ini. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2000:62) penetapan fokus penelitian mempunyai dua 

tujuan yaitu: 

3.3.1 Penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inkuiri; 

3.3.2 Penetapan fokus berguna untuk memenuhi kriteria dalam memasukkan-

mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

3.3.3 Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Hibah di Kelurahan Jatibarang 

Kecamatan Mijen Semarang;  

3.3.4 Kendala – kendala yang dihadapi saat pelaksanaan peralihan hak milik 

melalui hibah. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari semua pihak yang terkait 

langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sumber data ini 

diperoleh penulis melalui pengamatan atau observasi yang didukung dengan 

wawancara secara langsung kepada informan. Pihak yang diwawancarai oleh 

penulis ada 2(dua) (Moleong, 2002 :136,138) yaitu: 

3.4.1  Responden 
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Responden adalah orang yang menjadi sumber utama dalam suatu penelitian 

terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah 

pihak yang pihak yang sudah atau sedang melakukan  pelaksanaan peralihan hak 

milik melalui hibah. 

3.4.2 Informan 

Informan adalah orang yang menjadi informasi pokok tentang situasi dan 

latarbelakang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Informan dalam penelitian 

ini adalah  pihak-pihak yang terkait lainnya seperti staf Kelurahan Jatibarang, staf 

Kecamatan Mijen, dan PPAT Sementara.  

 Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data dari 

penelitian-penelitian tentang kepustakaan(Moleong, 2002:139). Bahan hukum 

sekunder terdiri dari tiga hal yaitu bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; 

bahan hukum tersier (Soekamto, 1984 :12), yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pokok yang 

mempunyai sifat mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang mengatur tentang permasalahan terkait (Soekamto, 1984 :12), yaitu: 

1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – 

Pokok Agraria 

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan 

bahan hukum primer, yaitu berupa buku literatur, hasil karya sarjana (Soekamto, 

1984 :13). Literatur tersebut antara lain: 

1)Buku-buku tentang peralihan Hak Milik melalui Hibah; 
2) Buku-buku hukum perdata; 
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3) Buku-buku tentang hukum Agraria; 
4) Website-website terkait dengan permasalahan peralihan hak milik. 
 

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekamto 1984: 14), berupa: 

1) Kamus Hukum; 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode-metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1  Wawancara/ interview 

Wawancara atau interview adalah mengadakan tanya jawab dialog yang 

dilakakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(Suharsini, 1991: 126). Ada 3 (tiga) cara untuk melakukan interview yaitu: 

1) melalui percakapan informal (interview bebas); 

2) menggunakan pedoman wawancara; 

3) menggunakan pedoman baku. 

 
Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas dimana 

pewawancara dengan cara yang bebas menanyakan segala permasalahan yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan cara 

menyiapkan pedoman wawancara tentang apa yang akan ditanyakannya terkait 

dengan pelaksaan peralihan hak milik melalui hibah di Kelurahan Jatibarang 

Kecamatan Mijen Semarang kepada pihak yang sudah atau sedang melaksanakan 

peralihan hak milik melalui hibah. 

3.5.2  Dokumentasi 
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Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui benda-benda 

tertulis, sebagai cotohnya seperti buku, gambar, notulen, peraturan-peraturan yang 

ada, serta lain sebagainya (Soekamto 1984: 21). Metode ini dilakukan dengan cara 

melakukan pencatatan terkait dengan data-data yang ada di instansi terkait atau 

orang yang terkait dengan pelaksanaan peralihan hak milik. Data tersebut 

digunakan sebagai pendukung dalam mengadakan wawancara dan observasi di 

lapangan. 

3.5.3 Studi Kepustakaan 

Penulis menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data yaitu 

dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang terkait dengan 

pelaksanaan peralihan hak milik secara lisan serta literatur-literatur yang lain 

(Soekamto 1984: 21). Tahap selajutnya penulis berdasarkan studi pustaka tersebut 

mengolah dan merumuskan secara sistematis menurut masing-masing pokok dan 

materi pembahasannya. 

3.5.4 Observasi  

Tujuan dari Observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang 

terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang 

diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan 

(Ashshofa 2007: 58). Penulis menggunakan metode observasi dalam penelitian ini 

dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan langsung 

di lapangan dilakukan terhadap proses pelaksanaan peralihan hak milik melalui 

hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Semarang, untuk mengetahui 

secara langsung pelaksanaannya tersebut.  
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3.6 Teknik Pengabsahan Data 

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan terhadap data-data yang telah 
terkumpul, perlu sekali untuk dilakukan pengabsahan data yang telah diperoleh. 
Pengecekan keabsahan data tersebut didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan 
(crebility) dengan teknik trianggulasi, ketekunan pengamatan, (Moleong, 2004). 
Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada 
sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap 
data yang telah ada (Moleong,2004). 

 
Teknik triangulasi yang dilakukan oleh penulis adalah melalui triangulasi 

dengan sumber dengan cara membandingkan data-data yang telah diperoleh dari 

pengamatan langsung dilapangan atau observasi, data dari hasil wawancara 

langsung terhadap pihak yang melakukan peralihan hak milik melalui hibah. 

Sedangkan ketekunan dalam penelitian dilakukan penulis dengan cara melakukan 

penelitian secara teliti, rinci, hati-hati, dan secara terus-menerus dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan diikuti dengan wawancara terhadap para pihak yang 

melakukan pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah secara intensif terhadap 

subjek agar diperoleh data dengan hasil yang terbaik. 

3.7 Metode Analisis Data 

Menurut  Potton , 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) mengartikan 
analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 
dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pada definisi ini lebih 
menitikberatkan pada pengorganisasian data yang telah diperoleh dari lapangan. 
Sedangkan Taylor, (1975: 79); mengartikan analisis data merupakan proses yang 
merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 
(ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan 
tema pada hipotesis. Jadi, pada definisi ini lebih menitik beratkan pada maksud 
dan tujuan dari suatu penelitian yang dilaksanakan. 

 
Langkah – langkah dalam menganalisisa data adalah : 

3.7.1  Pengumpulan data 
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Dengan cara mencatat data objektif yang diperoleh melalui wawancara. 

3.7.2 Reduksi Data 

Adalah suatu proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan yang 

diperoleh di lapangan. 

3.7.3 Penyajian Data 

Adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun, memberikan kemungkinan 

adanya suatu penarikan kesimpulan dan untuk adanya pengambilan 

tindakan. 

3.7.4 Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan adalah tujuan yang ingin diperoleh pada catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai mana yang muncul dari data yang harus 

diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu untuk mencapai validitasnya 

(Miles, 1992 : 19) 

 

 

 

 

 

(Metode Analisa Interaktif oleh (Miles dan Huber Man, 1992 : 20 ) 

 

Secara garis besar dari definisi yang dikemukakan oleh kedua ahli tadi dapat 

penulis simpulkan bahwa tujuan utama dari analisis data adalah untuk 

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Kesimpulan – Kesimpulan

Sajian Data 
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mengorganisasikan data. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari 

lapangan baik berupa pengamatan langsung penulis dalam pelaksanaan peralihan 

hak milik melalui hibah secara lisan, wawancara kepada para pihak yang 

melakukan peralihan hak milik maupun dari para pihak yang terkait, maupun dari 

literatur-literatur terkait peralihan hak atas tanah khususnya peralihan hak milik 

melalui hibah, artikel-artikel yang ada dan lain sebagainya untuk diproses dalam 

analisis data. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisi data adalah 

mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberikan kode, dan 

mengkategorikannya. 

Pelaksanaan pengorgansasian dan pengelolaan data yang telah diperoleh 

bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang kemudian dijadikan 

dasar untuk membuat teori substantif.  

Kegiatan analisis data yang dilakukan merupakan suatu proses, dimana 

proses berarti  pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data 

dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. 

Pekerjaan analisis data ini memerlukan pemusatan pemikiran, perhatian, dan 

tenaga dari penulis. Selain itu penulis juga masih perlu memahami dan mendalami 

kepustakaan untuk mengaitkan dengan teori-teori yang ada serta lebih mendalam 

lagi untuk  menjastifikasikan adanya teori-teori baru yang mungkin ditemukan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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3.8 Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitin ini penulis secara garis besar membagi kedalam 3 (tiga) 

tahap pelaksanannya, yaitu sebagai berikut: 

3.8.1  Tahap 1 yang dilakukan oleh penulis adalah mengurus surat perijinan di TU 

(tata usaha) Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, untuk 

membuatkan surat permohonan untuk melakukan penelitian di Kelurahan 

Jatibarang Kecamatan Mijen, serta kepada Notaris/PPAT. 

3.8.2  Tahap 2 yang dilakukan oleh penulis adalah mengadakan penelitian secara 

langsung melalui wawancara kepada para pihak yang yang  sudah atau 

sedang melaksanakan peralihan hak milik Semarang, serta para pihak yang 

terkait. 

3.8.3 Tahap 3 yang penulis lakukan oleh penulis adalah melakukan pengamatan 

secara langsung pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah Semarang. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

4.1.1.1 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen 

Kota Semarang 

Kantor Kelurahan Jatibarang adalah salah satu kelurahan dari 14 Kelurahan 

yang ada di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Yang mempunyai tugas dan fungsi 

serta kewenangan dalam melayani masyarakat. Hal tersebut sebagaimana di 

jelaskan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2008 dan 

berdasarkan pasal 17 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata  Kerja Kecamatan Kota Semarang dan sebagai 

pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan 

penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan. 

Kantor Kelurahan Jatibarang dalam menyelenggarakan tugasnya yang sesuai 

dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang tersebut mempunyai beberapa 

fungsi diantaranya: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang 
pembangunan, bidang kesejahteraan sosial bidang ketentraman dan 
ketertiban umum di Kelurahan; 

2. Penyusunan rencana program dan rencana anggaran dibidang 
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial serta 
bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan; 
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3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, bidang 
pembangunan, bidang kesejahteraan sosial serta bidang ketentraman dan 
ketertiban umum di Kelurahan; 

4. Penyelengaraan kegiatan pemerintahaan Kelurahan; 
5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat; 
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
8. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
9. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
10.  Pelaksanaan urusan kesekretariatan Kelurahan; 
11.  Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota; 
12. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian 

serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelurahan; 
dan 

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
 

Susunan Organisasi dari Kantor Kelurahan Jatibarang sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Semarang No. 55 Tahun 2008 terdiri 

dari: 

1. Lurah; 

2. Sekretariat; 

3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Pembangunan; 

5. Seksi kesejahteraan  sosial; dan 

6. Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum. 

4.1.1.2  Pelaksanaan Tugas Masing-Masing Seksi di Kelurahan Jatibarang 

Kecamatan Mijen Kota Semarang 

Pelayanan masyarakat dalam setiap bidang terpenuhi dan tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya, maka masing-masing bagian yang 

ada di Kelurahan Jatibarang memiliki tugas masing-masing sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Walikota Semarang No. 55 Tahun 2008, yaitu: 
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1.   Lurah 
Lurah mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 
2.    Sekretaris Lurah 

Sekretaris Lurah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan 
mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 
mengevaluasi bidang Sekretariat, pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan 
sosial, ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan 
Walikota Semarang, Sekretaris Lurah mempunyai fungsi: 

1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan 
teknis di bidang sekretariat; 

2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan 
rencana kerja anggaran di bidang sekretariat; 

3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi 
penyusunan rencana program Kesekretariatan, Pemerintahan, 
Pembangunan, Kesejahteraan Sosial serta Ketentraman dan Ketertiban 
Umum; 

4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi 
pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan, 
Pembangunan, Kesejahteraan Sosial serta Ketentraman dan Ketertiban 
Umum; 

5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan legalisasi permohonan / 
rekomendasi  

6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat 
dan kearsipan; 

7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan 
perlengkapan Kelurahan; 

8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi 
kepegawaian meliputi mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji 
berkala, kesejahteraan, pensiun dan pemberhentian pegawai; 

9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
Kelurahan; 

10) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyajian data dan informasi 
Kelurahan; 

11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, 
pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas kesekertariatan; 

12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian penyusunan 
laporan realisasi anggaran Kelurahan; 

13) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian penyusunan 
laporan kinerja program Kelurahan; dan 

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

3.    Seksi Pemerintahan 
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Seksi Pemerintahan mempunyai tugas: 
1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan 

kebijakan teknis di bidang pemerintahan; 
2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan 

rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan; 
3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan 

tugas di bidang pemerintahan; 
4)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Kelurahan bersama 

dengan RT/RW dan tokoh masyarakat 
5)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pelayanan dan 

administrasi di bidang kependudukan  
6)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data monografi 

kelurahan baik statis dan dinamis; 
7)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data kependudukan dan 

grafik dibidang pemerintahan; 
8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan PBB, retribusi 

dan pajak lainya; 
9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan data dalam rangka 

penyusunan program dan pedoman pembinaan pembentukan, pemecahan, 
penyatuan, dan penghapusan wilayah Kelurahan perubahan batas wilayah 
Kelurahan serta perubahan nama Kelurahan; 

10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan data terhadap 
pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan 
digunakan untuk kepentingan pembangunan, penggantian ganti rugi, 
pembebasn tanah, serta peralihan status atas tanah dari tanah Negara 
menjadi hak milik; 

11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan inventarisasi 
terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah 
terlantar. Tanah Negara bebas, dan tanah Negara tumbuh di wilayah 
kerjanya; 

12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi perubahan status 
pertanahan di wilayah Kelurahan, 

13)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data administrasi dalam 
rangka pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu bidang 
pemerintahan; 

14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan persiapan pelaksanaan dan 
pengawasan Pemilu Umum (PEMILU) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

15) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program 
tahunan Kelurahan (RPTK); 

16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Kelurahan (LPJ); 

17) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan rukun tetangga (RT) / 
Rukun Warga (RW), lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK), Forum Interaktif Masyarakat (FIM) dan Kelompok Interaktif 
Masyarakat (KIM); 
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18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data organisasi massa 
(ORMAS), dan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan; 

19)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di 
bidang pemerintahan; 

20) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, 
pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan; 

21) Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan; 

22) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Seksi Kepemerintahan; 

23) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja 
program Seksi Pemerintahan; dan 

24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang 
tugasnya 

4.    Seksi Pembangunan 
Seksi Pembangunan mempunyai tugas : 

1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan 
kebijakan tehnis di bidang pembangunan; 

2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan 
rencana kerja anggaran di bidang pembangunan; 

3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan 
tugas di bidang pembangunan; 

4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data administrasi dalam 
pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu di bidang pembangunan dan 
perekonomian; 

5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap kegiatan pendirian bangunan dan kegiatan usaha yang belum 
mempunyai ijin; 

6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan terhadap bangunan yang 
telah memiliki ataupun yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan     
( IMB ) dan ijin Gangguan (IG); 

7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik di 
wilayah kelurahan; 

8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pelaporan 
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan atas pemanfaatan 
sumber daya alam tan pa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan 
lingkungan hidup; 

10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan 
keindahahn lingkungan; 

11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka 
pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan serta penanggulangan 
sampah dan air kotor; 

12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan kebersihan di wilayah 
Kelurahan dan membentuk KSM untuk daerah protokol; 
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13)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Daftar Skala Prioritas 
(DSP) pembangunan di wilayah Kelurahan; 

14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data hasil pembangunan 
peningkatan prakarsa swadaya gotong royong, swadaya murni masyarakat; 

15) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian pengajuan proposal 
pembangunan dari warga masyarakat yang akan diajukan kepada 
Walikota; 

16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penggerakan swadaya dan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan 
perekonomian masyarakat; 

17) Menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Kelurahan bersama 
dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat; 

18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap 
perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, 
usaha menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, 
pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan; 

19) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di 
bidang pembangunan; 

20) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, 
pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas di bidang pembangunan; 

21) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Seksi Pembangunan; 

22) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja 
program Seksi Pembangunan; dan 

23)  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

5.    Seksi Kesejahteraan Sosial 
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : 
1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan 

teknis di bidang kesejahteraan sosial; 
2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan 

rencana kerja anggaran di bidang kesejahteraan sosial; 
3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan 

tugas di bidang kesejahteraan sosial; 
4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

kerukun hidup antar umat beragama, pendidikan kebudayaan dan 
kesehatan masyarakat; 

5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan bahan pertimbangan 
dan malaksanakan kegiatan dalam rangka memfasilitasi pembinaan 
kerukunan hidup antar umat beragama; 

6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
pelayanan dan bantuan sosial, pemuda, keolahragaan, kepramukaan serta 
peranan wanita; 

7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan 
pendistribusian Badan Amil Zakat (BAZ); 



45 

 

 

8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan PKK, program 
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Gender (P2MBG), 
UMKM / Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Badan Usaha 
Milik Kelurahan (Bumkel) dan karang taruna; 

9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengawasan program 
kesehatan masyarakat; 

10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data KB, posyandu, 
Akseptor, Lansia, Kader gizi; 

11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan anak terlantar dan yatim 
piatu, pembinaan karang taruna, wanita tuna susila dan gelandangan; 

12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data administrasi dalam 
rangka pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam; 

13) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanggulangan 
bancana alam dan pengungsi; 

14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan warga miskin, 
pengelolaan dan pendistribusian beras ( raskin ) kepada masyarakat miskin 
di wilayah Kelurahan; 

15) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dana Palang Merah 
Indonesia; 

16) Menyiapkan bahan dan melaksanakanpenyajian data dan informasi di 
bidang kesejahteraaan sosial; 

17) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, 
pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial; 

18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial; 

19) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja 
program Seksi Kesejahteraan Sosial; dan 

20)  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

6.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 
a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan 

teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum; 
b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan 

rencana kerja anggaran di bidang ketentraman dan ketertiban umum; 
c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan 

tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; 
d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program pembinaan ideologi 

Negara dan kesatuan bangsa; 
e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian / pengamatan terhadap 

pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya 
yang berlaku; 

f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pertimbangan legalitas dan ijin 
keramaian yang berhubungan dengan ketertiban umum serta 
kemasyarakatan; 
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g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan 
ketertiban di wilayah kerjanya; 

h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan faasilitas pengamanan Peraturan 
daerah dan Peraturan lain yang menyangkut ketertiban wilayah; 

i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penyuluhan kepada 
masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam memntaati peraturan; 

j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan menyelenggarakan perlindungan 
masyarakat di wilayah Kelurahan; 

k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengamanan 
dan penanggulangan akibat bencana alam; 

l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan anggota linmas dan 
membuat laporan anggota linmas; 

m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perlindungan 
masyarakat dan pos keamanan lingkungan; 

n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pemasangan 
bendera dan umbul-umbul; 

o) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pencegahan dan 
penaggulangan kenakalan anak remaja dan penyalahgunaan obat, 
narkotika, psikotropika, zat adiktif dan baan berbahaya; 

p) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di 
bidang ketentraman dan ketertiban umum; 

q) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan,, 
pengawasan, dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban 
umum; 

r) Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; 

s) Menyiapkan bahan dan  
t) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban umum; 
u) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja 

program Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum; 
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(Sumber: wawancara dan Struktur Organisasi Kel.Jatibarang tanggal 05 Agustus 

jam 09.00 WIB) 

Berdasarkan Laporan Monografi Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen 

Kota Semarang menerangkan luas wilayah tanah di Kelurahan Jatibarang ialah 

231.753 Ha, tanah pertanian yang meliputi irigasi sederhana 16.884 Ha dan tadah 

hujan 22,200 Ha. Tanah kering yang meliputi pekarangan/bangunan 75.674 Ha, 

tegal/kebun 48,556 Ha, lapangan olahraga 1.002 Ha, taman 1.012 Ha,  hutan 

negara 36. 804 Ha, perkebunan swasta 23.000 Ha, dan sungai/jalan/kuburan 6.561 

Ha. 

Dari tanah tersebut tanah yang sudah disertipikatkan ialah 993 buah yang 

meliputi warisan 397 buah, jual beli 348 buah, dan hibah 248 buah dari 4 RW 12 

RT yang ada di Kelurahan Jatibarang. Dan yang belum disertipikatkan ialah 163 

buah dari 4 RW 12 RT yang ada di Kelurahan Jatibarang. Dari data tersebut 

merupakan tanah hak milik dan tanah negara. Dalam pelaksanaan peralihan hak 

milik memang banyak masyarakat yang melaksanakan peralihan hak milik 

memaluli warisan dan jual beli, namun walaupun begitu hibah juga merupakan 

peralihan yang sangat penting. Sehingga fokus penulis kepada peralihan hak milik 

melalui hibah. 

Keadaan tanah yang ada di Kelurahan Jatibarang merupakan tanah yang 

memiliki kondisi yang baik, dalam arti tanah yang subur dan tidak dalam 

jangkauan banjir, karena kondisi tanah yang tidak di dataran rendah  dan tanah 

yang banyak di tanami pohon, sehingga walaupun tanah pekarangan pun di sertai 
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bangunan dan taman atau kebun, yang tujuannya untuk kepentingan bersama yang 

menunjang perekonomian. 

 

4.1.2 Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Hibah di Kelurahan 

Jatibarang   

Masyarakat di Kelurahan Jatibarang memiliki kecenderungan untuk 

melakukan peralihan hak milik melalui hibah, dan yang di maksud dalam 

penyusunan skripsi ini adalah alasannya masyarakat melakukan peralihan hak 

milik melaui hibah dan hal ini yang menjadi obyek penelitian. Ini dilakukan agar 

lebih fokus dan terarah sehingga tujuan dari skripsi ini dapat tercapai. 

Dalam hal ini peran Kelurahan dan masyarakat sangat penting dalam 

pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah. Menurut Slamet Kepala Seksi 

Pembangunan Kelurahan Jatibarang menyatakan. “peran kami ialah melayani 

masyarakat, karena itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pemimpin dalam 

hal peralihan hak milik melalui hibah, peran aktif kami hanya membantu 

menyiapkan berkas-berkas yang ada di kelurahan.” ungkapnya (Sumber: 

wawancara tanggal 5 Agustus 2011 jam 09.15 WIB). 

Beliau juga mengatakan bahwa, “peran Kelurahan dan pelaksanaan peralihan 

hak milik melalui hibah sangatlah diharapkan oleh masyarakat dalam hal 

sosialisasi tata cara peralihan, prosedur dan syarat yang harus disiapkan oleh 

masyarakat”.(Sumber: wawancara tanggal 5 Agustus 2011 jam 09.15). 

Pelaksanaan peralihan hak milik ini juga dibenarkan oleh Sri Mulyanto  yang 

merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mijen bahwa “betapa 
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pentingnya jika masyarakat melaksanakan peralihan hak milik karena hal ini 

menjadi suatu titik penting dimana peralihan hak milik ini merupakan status 

terakhir “. (Sumber: wawancara 5 Agustus 2011 jam 10.00 WIB). 

Peran Kelurahan dalam pelaksanaan peralihan hak milik tidak terlepas dari 

perhatian pihak Kecamatan, karena proses pelaksanaan peralihan dari kelurahan 

lalu dilimpahkan, seperti yang di sampaikan oleh Sri Mulyanto sebagai Kepala 

Seksi Pemerintahan Kecamatan Mijen saat di konfirmasi oleh penulis, “peran 

kami ialah legalisasi dari lurah yang sudah diberi pengesahan dan pelayanan 

masyarakat”. ungkapnya (Sumber: wawancara  tanggal 5 Agustus 2011 jam 10.00 

WIB). 

Dalam pengertian peran, Kelurahan Jatibarang pun mempunyai tugas dan 

kewenangan dalam pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah. Sebagaimana 

dalam konfirmasi Slamet sebagai Kepala Seksi Pembangunan mengatakan “Tugas 

kami ialah membuatkan surat pernyataan bahwa tanah tersebut bebas dari 

sengketa. Kalau kewenangan kami membuatkan rekomendasi sesuai dengan draf 

yang ada, dan pendelegasian untuk menjadi saksi pada saat di Notaris/PPAT.” 

(Sumber: wawancara tanggal 5 Agustus 2011 jam 09.15 WIB). 

Proses pelaksanaan yang dilakukan Kelurahan ini ketika berkas selesai maka 

berkas pihak pemberi dan penerima akan di limpahkan kepada Kecamatan Mijen, 

sehingga seperti yang di katakana oleh Slamet dalam wawancara dengan penulis 

bahwa pada dasarnya jika berkas sudah selesai tugas dari Kelurahan hanya 

menjadi saksi pada saat dibutuhkan oleh pihak Kecamatan saat pemberian akta 

hibah, hal ini juga dibenarkan oleh Sri Mulyanto “ketika berkas dari kelurahan  
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maka tugas kami meneliti berkas dan melegalisasi berkas tersebut”.ungkapnya 

(Sumber: wawancara tanggal 5 Agustus 2011 jam 10.00 WIB).  

Sri Mulyanto pun mengatakan “selanjutya berkas tersebut akan di berikan 

kembali kepada penerima untuk menindak lanjuti kepada Kantor Pertanahan, dan 

menjadi berkas buat kecamatan”. (Sumber: wawancara tanggal 5 agustus jam 

10.00 WIB).  

Namun proses dari pelaksanaan peralihan baru dikatakan sah apabila proses 

tersebut dilakukan dihadapan PPAT Sementara dengan memenuhi prosedur dan 

syaratnya, seperti yang dikatakan Mahmud Al Amir yang dalam hal ini sebagai 

PPAT Sementara di Kecamatan Mijen Kota Semarang yang di konfirmasi oleh 

penulis, ”prosedur dan syarat; PEMBERI (1) Dari Pemberi menunjukan bukti 

kepemilikan berupa sertifikat atau letter D, (2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk 

dan Kartu Keluarga, (3) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang berlaku. 

PENERIMA (1) fotocopi Kartu Tanda Penduduk, (2) memenuhi kewajiban 

apabila tanah yang diproses dikenakan biaya pajak Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah”. 

“Setelah berkasnya terpenuhi maka para pihak menghadap ke PPAT 
Sementara  dan mengadakan pemberian hak atas tanah yang akan dijadikan akta 
yang akan ditanda tangani dihadapan PPAT dan di saksikan oleh pihak-pihak 
yang mengetahui peralihan ak atas tanah dan dihadiri 2 orang saksi yaitu Lurah 
setempat dan 1 orang dari Kecamatan, begitu mas”. (Sumber : wawancara tanggal 
5 Agustus 2011).  
  

Dengan jangka waktu maksimal 3 hari setelah berkas penerima sudah 

terpenuhi oleh setiap pihak yang mememberi maupun menerima serta saksi-saksi 
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yang sudah siap. Tetapi jika berkas masih belum siap PPAT Sementara masih 

menunggu kesiapan dari berkas pihak penerima.  

Setelah pihak pemberi dan penerima sudah menyelesaikan berkas peralihan 

dan sudah sepakat dihapan PPAT Sementara maka PPAT Sementara akan 

mengembalikan berkas tersebut kepada pihak yang melaksanakan peralihan hak 

milik khusunya dalam hal ini melalui hibah. Dan melewati prosedur dan syarat-

syarat yang jelas langsung kepada Kantor Pertanahan sesuai domisili dalam hal ini 

Kantor Pertanahan Kota Semarang. (Sumber : Slamet wawancara tanggal 5 

Agustus 2011). 

Menurut Slamet selaku Kepala Pembangunan Kelurahan Jatibarang 

Kecamatan Mijen Kota Semarang. Setelah Proses berkas diajukan ke Kantor 

Pertanahan maka pihak penerima akan menunggu proses yang dilakukan oleh 

pihak Kantor Pertanahan yang meliputi pengukuran obyek dalam hal ini tanah, 

pemetaan, pengumpulan berkas yang kurang, pemeriksaan data, dan penerbitan 

tanah. (Sumber : wawancara tanggal 5 Agustus 2011). 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Mahmud Al Amir selaku PPAT 

Sementara, bahwasanya “ketika pihak pemberi dan penerima dengan cepat 

melengkapi berkas dan sudah di serahkan kepada Kantor Pertanahan, maka pihak 

penerima tinggal menunggu proses penerbitan bukti kepemilikan dalam hal ini 

sertipikat hak atas tanah yang berstatus hibah”. (Sumber : wawancara tanggal 5 

Agustus 2011). 
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Dijelaskan juga oleh Slamet TS selaku Kepala Seksi Pembangunan 

Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan masyarakat 

melaksanakan peralihan hak milik melalui hibah, 

 “bahwasanya masyarakat menjalankan hukum yang tidak memaksa, 
karena hibah itu sendiri merupakan hukum yang tidak memaksa, dibandingkan 
melalui warisan, karena jika warisan itu merupakan hukum yang memaksa, 
asalkan melalui proses yang benar, seperti yang di jelaskan melalui bagan di 
bawah ini: 

Bagan  4.2 Proses Peralihan Hak Milik melalui Hibah 
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di laksanakan dihadapan 
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diproses dikenakan 
biaya pajak SPPTPPT 
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(Sumber: Slamet selaku Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Jatibarang 
wawancara tanggal 5 Agustus 2011 jam 11.20 WIB lihat Lampiran) 

 

Dalam proses pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah bisa di tolak 

jika terdapat kesalahan pada berkas, seperti yang di ungkapkan Slamet bahwa: 

  “prosesnya mungkin bisa, dalam arti tanahnya bukan milik yang 
mengalihkan hak atas tanah tersebut tetapi dialihkan oleh orang lain, maka 
berkas pemberi dan penerima tersebut kami tolak, dan diberikan arahan 
supaya tanah tersebut harus dilakukan kepada orang yang diberikan hak 
atas tanah dan si pemberi, hal ini supaya tidak terjadi sengketa dikemudian 
hari”. (Sumber: wawancara tanggal 5 Agustus 2011 jam 09.15 WIB). 

Dari pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah ini menimbulkan 

pemikiran oleh penulis, mengapa masyarakat sebagian di Kelurahan Jatibarang 

melakukan peralihan hak milik melalui hibah. Menurut Slamet, tentang persoalan 

ini mengatakan  

“karena adanya kesadaran terhadap pentingnya masyarakat, dan ini bisa 
dikatakan karena masyarakat mau maju, dan supaya tidak terjadi sengketa pada 
suatu hari.namun mas sekali lagi ini hanya beberapa orang saja dan yang lain 
masih menunngu bantuan dari pemerintah kayanya mas, apalagi ada pengadaan 
sertipikat masal, wah malah banyak mas. Apalagi coba kalau hal ini bukan karena 
faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat tentang peralihan hak milik. Kalau 
menurut saya hibah itu adalah hukum yang tidak memaksa, kembali lagi 
kemasyarakat saja mas”. ungkapnya (Sumber: wawancara 5 Agustus 2011 jam 
09.15 WIB) 

 
Pentingnya masyarakat melakukan peralihan hak atas tanah dalam hal ini 

melalui hibah supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari, dan mendapat 

kepastian hukum dalam rupa akta hibah dan sertipikat hak atas tanah. Saat penulis 

mewawancarai Sri Mahampuni dan Jatmiatun sebagai masyarakat yang pernah 
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melakukan peralihan hak milik melalui hibah dalam hal ini sebagai responden 

penulis, beliau mengatakan bahwa “melaksanakan peralihan hak milik Supaya 

kepemilikan hak atas tanah sah menurut hukum”. (Sumber: wawancara tanggal 20 

Juli 2011 jam 19.10 WIB) 

Dalam hal ini juga disampaikan oleh Sunaryo sebagai masyarakat yang 

pernah melakukan peralihan hak milik melalui hibah, yang juga sebagai 

responden penulis dalam wawancara pada tanggal 7 Agustus 2011 jam 18.30 WIB 

bahwa: 

“supaya mempunyai hak atas tanah hak milik”. Padahal pelaksanaan 
peralihan hak milik melalui hibah tidak hanya ingin memiliki hak atas tanah, 
karena status hak milik pada dasarya dapat turun temurun, seperti yang 
disampaikan suyati,sebagai masyarakat yang pernah melakukan peralihan hak 
milik melalui hibah dalam hal ini sebagai responden penulis bahwa 
“melaksanakan peralihan hak milik supaya ini jadi sarana buat anak-anak 
dikemudian hari dan supaya tidak terjadi masalah”. Ungkapnya (Sumber: 
wawancara tanggal 11 Agustus 2011 jam 14.25 WIB). 

 

Sehingga betapa pentingnya peran masyarakat dalam peralihan hak milik 

dalam hal ini melalui hibah sangat diharapkan oleh Slamet dalam wawancara 

tanggal 5 Agustus 2011 jam 09.15 WIB yang mengatakan; “pada dasarnya 

penting, karena tanah hak milik adalah tanah yang dapat turun temurun, jika tidak 

dilakukan peralihan hak kepemilikan hak atas tanah maka bisa dipastikan 

sengketa antar keluarga, apalagi melalui hibah, karena hibah adalah sifat hukum 

yang tidak memaksa tanpa menunggu si pemberi meninggal dahulu, tetapi sudah 

diberi kepercayaan kepada orang yang diberi”.  

Kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan peralihan hak milik ini yang 

selanjutnya menambah kepercayaan terhadap Kelurahan dan Kecamatan serta 
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Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan peralihan hak milik melalui 

hibah. Walaupun kendala ekonomi yang dihadapi oleh setiap orang yang ingin 

melakukan peralihan hak milik, namun ke peran masyarakat juga dibutuhkan oleh 

semua pihak. 

 

4.1.2.1 Tanah yang sudah dihibakan berupa pekarangan 

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan di wilayah Kelurahan 

Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang yang dibantu oleh Ahmad selaku 

Staf Pembangunan. Tanah yang di hibahkan yaitu pada umumnya adalah tanah 

pekarangan, bahkan kecendrungan masyarakat memberi tanah tersebut untuk 

kebutuhan si penerima, sangat jarang pemberi menghibahkan tanahnya berupa 

tanah persawahan. Karena kalau tanah persawahan masih bisa digunakan sampai 

akhir hidup si pemberi dalam artian menjadikan aset akhir dalam hidup si 

pemberi, maka dari itu yang banyak di hibahkan adalah tanah pekarangan,yang 

dapat  digunakan  untuk masa depan si penerima.  

Jenis tanah yang terletak diwilayah Kelurahan Jatibarang memiliki 

kecendrungan tanah subur, tanah yang sangat cocok untuk dihibahkan artinya 
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tanah yang diberikan dapat di gunakan untuk tempat tinggal maupun kebun, 

sehingga penerima mengerti pasti untuk apa tanah tersebut. 

 

4.1.2.2 Tanah pekarangan yang sudah menjadi rumah 

Melalui pengamatan langsung yang dilakukan penulis melihat bahwasanya 

tanah-tanah yang dihibahkan yang memiliki jenis pekarangan dan lebih mengarah 

kepada tempat tinggal, gambar diatas menerangkan bahwa tanah tersebut sudah 

menjadi rumah atau tempat tinggal si penerima. Dalam hal ini menjelaskan 

bahwasanya tanah tersebut tidak hanya untuk pekarangan saja, namun dapat 

dikatakan sudah sesuai dengan apa yang di harapkan si pemberi. 

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa tanah yang diberikan hampir rata-

rata tidak begitu besar,karena si pemberi yang ada di Kelurahan Jatibarang 

memberikan sebuah tanah yang dalam hal ini hibah lebih kepada sebuah hadiah 

dari ayah kepada anak yang sudah menikah sehingga pemberi memikirkan kearah 

masa depan dengan rumah tangga si penerima, dan karena kecendrungan 
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masyarakat di Kelurahan Jatibarang memberikan kepada semua anak-anaknya 

untuk dinikmati bersama sehingga besar kecilnya tanah tersebut tergantung si 

pemberi mempunyai anak berapa. 

Tanah yang terdapat di Kelurahan Jatibarang juga termasuk tanah yang bagus 

karena tanah tersebut tidak rusak, dalam pengertian bahwa tanah tersebut tidak 

bergelombang, tidak berlumpur, dan tidak membuat banjir. Hal ini sangat cocok 

dengan jenis tanah yang didekatnya adalah tanah sawah dan tidak jauh dari sungai 

dan jalan raya. Sehingga tidak ada yang di khawatirkan saat tanah tersebut suatu 

saat terjadi penggusuran karena pelebaran jalan, karena hampir semua tanah yang 

dihibahkan sangat jauh dari jalan utama dari Gunungpati dan manyaran atau 

ngaliyan 

4.1.2.3 Tanah yang sudah di ukur dalam pelaksanaan peralihan hak milik 

melalui hibah 

 

Kepedulian dan peran penting masyarakat dan pihak Kelurahan Jatibarang 

pun membuktikan bahwa tanah tersebut tidak hanya diterima saja namum tanah 

tersebut langsung di alihkan kepemilikannya. Gambar diatas menjelaskan bahwa 
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tanah yang sudah di berikan memiliki patok yang sah karena di ukur oleh pihak 

Badan Pertanahan dengan disaksikan oleh pihak Kelurahan Jatibarang.   

Ahmad selaku staf pembangunan sedang menjelaskan ukuran tanah yang 

diterima dan yang sudah dialihkan kepemilikannya memilik ukuran yang sah dari 

perhitungan Badan Pertanahan dan batas-batas yang sangat jelas, antara jalan 

raya, sawah dan juga letak tempat tinggal. 

Berdasarkan gambar diatas penulis melihat bahwa setiap tanah yang 

dihibahkan tidak akan dibiarkan begitu saja, namum ketika tanah tersebut sudah 

jelas status kepemilikannya dan sudah sah secara hukum, maka tanah tersebut 

tanpa menambahkan ukuran yang sudah di ukur langsung akan dibangun tempat 

tinggal dan sisanya dibuat kebun atau ladang kecil yang diharapkan membantu 

perekonomian pemilik, yang sebagian besar profesi masyarakat di Kelurahan 

Jatibarang ialah petani dan peternak. 

Berdasarkan pengamatan penulis melihat kemajuan masyarakat di Kelurahan 

Jatibarang melalui pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah yang tidak mau 

menuai sengketa dikemudian hari, dan membuat “resiko” yang berkepanjangan 

dan mengeluarkan biaya yang banyak. 

Namun masalah-masalah ekonomi yang terjadi kerap kali membuat 

masyarakat tidak melakukan peralihan hak milik sesuai yang sudah didapatkan 

dalam hal ini melalui hibah. Tidak ada yang tahu pasti siapakah yang salah dalam 

hal ini jika suatu saat terjadi sengketa jika tanah tersebut tidak didaftarkan dan 

bahkan tidak jelas status kepemilikan dan status hukumnya. Apakah masyarakat 
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yang salah? Atau pihak kelurahan yang salah? Hal ini yang menjadi perenungan 

buat kita semua. Mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. 

 

4.1.3 Kendala-kendala yang dihadapi saat Pelaksanaan Peralihan Hak Milik 

melalui Hibah 

Dalam pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah yang dilakukan oleh 

Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang tidaklah selalu berjalan 

lancar. Berdasarkan wawancara tanggal 5 Agustus 2011 dengan Slamet yang 

merupakan Kepala Seksi Pembangunan terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

oleh Kelurahan Jatibarang, kendala tersebut digolongkan dalam dua jenis, yaitu 

dari segi subyek dan obyeknya. 

1.Dari segi Subyek 

Yang dimaksud dari segi subyek disini adalah hambatan-hambatan yang 

terkait dengan pihak pemberi dan penerima dalam pelaksanaan peralihan 

hak milik melalui hibah. Kendala-kendala tersebut antara lain: 

1) Penerima melakukan peralihan dibawah tangan tanpa diketahui oleh 

Lurah taupun PPAT Sementara; 

2) Berkas pemberi atau penerima tidak lengkap; 

3) Faktor biaya yang dikenakan oleh penerima sehingga berkas tersebut 

tidak jadi dengan cepat; 

4) Pemberi sudah lanjut usia sehingga syarat-syarat yang harus disiapkan 

tidak lengkap; 
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5) Penerima kehilangan bukti C desa saat melaksanakan peralihan hak 

milik melalui hibah di kelurahan dan harus mengurus kembali dengan 

proses yang lama; 

6) Dari pihak Kelurahan Jatibarang mengalami hambatan dalam hal 

kurangnya personil. 

2. Dari segi Obyek 

Segi Obyek disini maksudnya adalah kendala yang berkaitan dengan 

obyek peralihan yaitu: 

1) Tanahnya sudah dialihkan; 

2) Akta hibah tidak ada namun hanya menggunakan letter D. 

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Jatibarang menjadikan 

hambatan bagi Kepala Seksi Pembangunan dalam menyelesaikan proses peralihan 

hak milikmelalui hibah, namun segala upaya sudah di lakukan oleh pihak 

Kelurahan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi, hal ini dibenarkan 

oleh Slamet yang menjadi Kepala Seksi Pembangunan di Kelurahan Jatibarang, 

mengatakan:  

“dengan memberikan motivasi terhadap masyarakat, motivasi tersebut 
berupa: penyuluhan hukum pertanahan, memberikan informasi bagaimana jalan 
keluarnya, memberikan sosialisasi terhadap pentingnya peralihan hak atas tanah, 
dan menjadi teladan sebagai pemimpin masyarakat”. (Sumber : wawancara 
tanggal5 Agustus 2011 jam 09.15 WIB). 

  
Jika kendala-kendala ini dianggap tidak bisa diselesaikan secara cepat dan 

menimbulkan masalah sengketa tanah maka persoalan yang muncul akan di 

limpahkan kepada pihak yang berwenang, seperti yang di sampaikan juga oleh Sri 

Mulyanto, Kepala Pemerintahan Kecamatan Mijen Kota Semarang, beliau 
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mengatakan “jika terjadi masalah maka kami akan memanggil peneria dan harus 

diklarifikasi dan jika melalui mediasi atau non litigasi tidak bisa diselesaikan 

maka kasus tersebut kami limpahkan kepada polisi” ungakapnya (Sumber: 

wawancara tanggal 5 Agustus 2011 jam 10.00 WIB). 

Tetapi sejauh ini upaya atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi terus 

dilakukan agar pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah dapat diselesaikan 

dengan baik. Menurut Mahmud Al Amir, sebagai PPAT Sementara di Kecamatan 

Mijen mengatakan “upaya yang dilakukan oleh kami memberi pengertian untuk 

melakukan kepemilikan harus dibuatkan akta hibah dan sertipikat hak atas tanah, 

agar mempunyai kekuatan hukum, dalam hal ini melalui sosialisasi”. (Sumber: 

wawancara tanggal 5 Agustus 2011). 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Hibah di Kelurahan 

Jatibarang   

Hukum tanah nasional yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdapat berbagai jenis hak 

penguasaan atas tanah. Dari beberapa jenis hak penguasaan atas tanah yang ada, 

semuanya memberikan wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi tiap-tiap 

pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki tersebut.  

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria juga menjelaskan mengenai penyebab terjadinya hak-hak atas 



63 

 

 

tanah. Diantaranya disebabkan adanya ketentuan hukum adat, undang-undang, 

dan penetapan pemerintah. 

Fokus penelitian mengapa sebagian masyarakat di Kelurahan Jatibarang 

Kecamatan Mijen melakukan peralihan hak milik melalui hibah. Dari pelaksanaan 

yang di hadapi oleh Kelurahan Jatibarang tidaklah semua masyarakat yang 

berminat untuk mendaftarkan tanah mereka untuk dijadikan kekuatan hukum 

berupa akta hibah dan sertipikat hak atas tanah. Pelaksanaan peralihan hak milik 

yang dianggap proses yang lama dan biaya yang besar membuat masyarakat 

melakukan peralihan hak milik hanya melalui proses dibawah tangan atau proses 

yang tidak diketahui oleh pejabat setempat. 

Agar semuanya lebih dipahami dan memiliki kekuatan hukum yang kuat 

perlu adanya pengertian tentang pendaftaran hak atas tanah. Didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertamakali dan pemeliharaan 

data pendaftaran tanah. Adapun pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali 

adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran 

tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah. 

Sedangkan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 

pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. 
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Pemeliharaan data pendaftaran tanah dibagi menjadi lima macam yaitu 

pendaftaran peralihan hak, pendaftaran pembebanan hak, pendaftaran perubahan 

data, pendaftaran tanah lainnya, dan penerbitan sertipikat pengganti, peralihan hak 

atas tanah dapat melalui jual-beli, tukar menukar, pewarisan, penggabungan atau 

pemecahan, dan hibah. 

Dengan ini sudah jelas bahwa setiap orang yang memilik hak atas tanahnya 

wajib mendaftarkan hak atas tanahnya dan menjaga akta hibah dan sertipikat hak 

atas tanah supaya tidak terjadi sengketa yang berupa sertipikat ganda atau 

hilangnya sertipikat hak atas tanah dalam hal ini melalui hibah. 

Pada hakekatnya, setiap hak atas tanah harus didaftarkan. Karena, dengan 

pendaftaran tanah nantinya akan memperoleh sertipikat tanah. Sertipikat tanah 

mempunyai asas kepentingan dan kemanfaatan tersendiri, diantaranya: 

1. Sebagai alat bukti bahwa si pemegang atau orang yang namanya disebut 

dalam sertipikat tanah adalah orang yang berhak atas tanah yang 

bersangkutan.  

2. Sertipikat tanah merupakan bukti hak atas tanah yang paling kuat.  

Artinya, selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidak-

benarannya, maka keterangan yang ada dalam sertipikat tanah haruslah 

dianggap benar, dengan tidak perlu  alat bukti tambahan. Sedangkan alat 

bukti lain misalnya, saksi-saksi, akta jual-beli dan surat–surat keterangan 

pejabat, hanya dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan 

oleh alat bukti lainnya. 
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Pendaftaran tanah yang mengakibatkan diterbitkannya sertipikat tanah juga 

digunakan dalam rangka menghindari terjadinya sengketa tanah di tengah-tengah 

kehidupan bermasyarakat. Walaupun, tidak menutup kemungkinan tanah yang 

sudah bersertipikat juga dapat terjadi sengketa. Dalam tanah waris ini, sengketa 

timbul karena tidak adanya kepastian hukum pemilik sah atas tanah tersebut. 

Artinya, perubahan kepemilikan hak atas tanah dalam buku letter C desa, pada 

dasarnya hanyalah sebagai bukti pembayaran pajak semata. Meskipun, syarat-

syarat pengajuan sertipikat hal tersebut juga harus disertakan. 

Dalam skripsi ini fokus kepada peralihan hak milik melalui hibah. Hibah 

tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada  

penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari 

pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi 

masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan 

sesudah si pewasiat meninggal dunia. (Sutedi, 2009:99). 

Dari pengertian diatas menerangkan bahwa hibah adalah pemberian yang 

diberikan secara sukarela tanpa ada timbal balik antara pemberi dengan penerima, 

serta hibah diberikan pada saat pemberi masih hidup, karena kalau pemberi sudah 

meninggal dan belum dialihkan hak atas tanahnya maka proses yang akan 

dilakukan lagi adalah proses warisan. 

Agar dapat dikatakan tentang sesuatu “pemberian”, perbuatan itu harus 

bertujuan memberikan suatu hadiah belaka jadi tidak boleh ada suatu keharusan 

atau perikatan meskipun hanya berupa natuurlijke verbintenis (janji dengan 

sendirinya) saja. Perkataan “pemberian” dalam pasal 1666 Kitab Undang-undang 
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Hukum Perdata dipakai dalam arti kata yang sempit, karena hanya perbuatan-

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan 

“pemberian”, misalnya syarat dengan “Cuma-cuma” yaitu tanpa pembayaran. Di 

sini dapat dikatakan tentang suatu “ formele schenking” ( hanya untuk memenuhi 

formalitas pemberian/hibah). 

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KHUPerdata yang 

berbunyi : 

“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu 

meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar 

mengenai itu hibahnya batal” 

 
Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa 

perjanjian hibah adalah benda yang sudah ada, baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak. Ini adalah obyek dari hibah yang akan diberikan 

dari pemberi kepada penerima. Pelaksanaan peralihan hak milik di Kelurahan pun 

sudah memenuhi pengertian obyek dari hibah itu sendiri. Dan dalam hal ini lebih 

kepada benda yang bergerak, ialah akta hibah dan sertipikat hak atas tanah. 

Dalam pelaksanaan peralihan hak milik memliki larangan dari penghibah hak 

atas tanah. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan adalah sebagai 

berikut : 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1668 menyebutkan Si 

penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk 

menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk 
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dalam hibah, hibah semacam itu, sekedar mengenai benda tersebut, 

diangggap sebagai batal. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1670 menyebutkan suatu 

hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah 

akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan 

dengan tegas didalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang 

ditempelkan padanya. 

3. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1678 menyebutkan 

 “ Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan”. 

Berdasarkan KUHPerdata pasal 1684, Penghibahan-penghibahan yang 

diberikan kepada seorang perempuan bersuami, tidak dapat diterima selain 

menurut ketentuan-ketentuan dari Bab ke V buku ke I KUHPerdata. 

Hasil penelitian yang dilapangan menyatakan di Kelurahan Jatibarang sangat 

bertentangan antara ketentuan Pasal 1678 KUHPer dengan kenyataan yang terjadi,  

bahwa penghibahan antara suami istri selama perkawinan dilarang, namun 

kenyataan di lapangan masih ada yang melakukan peralihan hak milik melalui 

hibah antara suami istri, padahal pemberian hibah pada dasarnya diberikan kepada 

garis sedarah atau dari orang tua kepada anak. 

Ketegasan pihak Kelurahan sebenarnya sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah, supaya tidak terjadi sengket tanah 

dikemudian hari. Dan upaya yang harus di buat supaya kejadian di atas tidak 

terjadi makin besar ialah berkas tersut harus di batalkan. 
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Dalam pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah terlebih dahulu harus 

melihat tata cara penghibahan. Menurut  Pasal 1682-1685 KUHPerdata: 

1. Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata menyebutkan tiada suatu hibah, 

kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, 

dilakukannya selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan 

oleh notaris itu; 

2. Berdasarkan Pasal 1683 KUHPerdata menyebutkan tiada suatu hibah 

mengikat si penghibah, atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun, 

selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah 

diterima oleh si penerima hibah itu sendiri atau oleh seorang yang dengan 

sesuatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk 

menerima penghibahan-penghibahan yang telah kepada si penerima hibah 

atau akan diberikan kepadanya kenudian hari; 

3. Berdasarkan Pasal 1685 KUHPerdata menyebutkan penghibahan kepada 

orang-orang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua harus 

diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Penghibahan 

kepada orang-orang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau 

orang-orang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang 

untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri; 

4. Berdasarkan Pasal 1686 KUHPerdata menyebutkan hak milik atas benda-

benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu 

telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, 
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selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal-pasal 612, 

1613, 616, dan selanjutnya; 

5. Berdasarkan Pasal 1687 KUHPerdata menyebutkan pemberian-pemberian 

benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang 

kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan yang 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. 

Dari tata cara penghibahan yang dilakukan oleh Kelurahan Jatibarang dapat 

dikatakan berjalan dengan prosedur dan tata cara penghibahannya. Karena 

pemberian hibah yang diberikan dari orang tua kepada anak merupakan 

pemberian yang berupa hadiah dan pemberian tersebut sudah bisa dikatakan 

cukup sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Berdasarkan Pasal 1685 KUHPerdata menyebutkan penghibahan kepada 
orang-orang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua harus 
diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Penghibahan 
kepada orang-orang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau 
orang-orang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang 
untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri”. 
 

Sehingga pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah tidak begitu 

menimbulkan masalah yang besar. Namun dari pelaksanaan peralihan hak milik 

melalui hibah di Kelurahan Jatibarang faktor utama yang bisa dikatakan ialah 

faktor ekonomi masyarakat. Karena biaya peralihan hak atas tanah dianggap oleh 

masyarakat termasuk mahal, apalagi jika si pemberi memberi hak atas tanah diatas 



70 

 

 

Rp.60.000.000.00,- akan dikenakan pajak yang besar bagi penerima yang akan 

mengubah kepemilikan hak atas tanah. 

Tetapi kesadaran masyarakat saat ini sangat membantu Kelurahan Jatibarang, 

Kecamatan dan Kantor Pertanahan dalam hal peralihan hak atas tanah hak milik, 

dalam upaya kesadaran hukum dan status kepemilikan dengan tujuan supaya tidak 

terjadi sengketa tanah dikemudian hari, walaupun biaya peralihannya mahal dan 

lama. 

Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam pasal 1688 BW. 

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan 

dalam hal-hal berikut. 

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana pengibahan telah 

dilakukan. 

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 

melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu 

kejahatan lain terhadap si penghibah. 

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, 

setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. 

Namun demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumlah 

harta/benda/barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat  bagian 

kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan 

legitime portie, yakni pasal 913, 949, dan 920,  serta peraturan perundang-

undangan lainya seperti UU No.1 Tahun 1974. Selain itu, adanya unsur perbuatan 

melawan hukum dalam   hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah. 
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Ketidakcermatan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat yang 

berasal dari hibah palsu seringkali terjadi  karena tidak meneliti apakah hibah 

betul-betul dibuat oleh PPAT atau tidak. Akibatnya, berbagai sengketa tanah 

dengan sertipikat berasal dari hibah palsu yang bermunculan. 

Agar menjadi alat bukti yang sah, akta hibah  harus dibuat dan ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya. Selain itu, 

dalam pembuatan akta hibah, perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, 

karena dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa untuk objek hibah 

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

tetapi, apabila objek tersebut selain dari itu (objek hibah benda bergerak), maka 

ketentuan dalam BW tersebut tetap  digunakan sebagai dasar pembuatan akta 

hibah, yakni dibuat dan ditandatangani Notaris. 

 

4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi saat dalam Pelaksanaan Peralihan Hak 

Milik melalui Hibah 

Dalam pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah yang dilakukan oleh 

Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang tidaklah selalu berjalan 

lancar namun terdapat kendala yang muncul. Dalam peralihan hak milik melalui 

hibah sendiri terkadang menemukan proses yang lama kadang dari Kelurahannya 

maupun masyarakat. Dan pada dasarnya, setiap kendala yang terjadi pasti ada cara 

atau upaya untuk mengatasinya atau paling tidak meminimalisasinya. 

Masalah yang terjadi yang dikhawatirkan oleh Kelurahan maupun PPAT 

Sementara atau Notaris ialah apabila masyarakat melakukan peralihan hak atas 
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tanah melalui hibah dibawah tangan, dalam artian bahwa pemberi memberi hak 

atas tanah berupa tanah kepada penerima, namun penerima belum mengalihkan 

hak atas tanah melalui PPAT/Notaris, tanah tersebut sudah diberikan kepada 

orang lain yang dalam hal ini bisa orang lain atau keluarga sedarah, melalui 

kesepakatan hitam diatas putih. Peralihan hak milik ini sewaktu-waktu bisa saja 

menimbulkan suatu sengketa tanah, karena tidak mempunyai kekuatan hukum 

berupa akta tanah maupun sertipikat. 

Namun pelaksanaan peralihan hak milik dibawah tangan jika didapati 

melakukan pemalsuan berkas bisa saja di tolak maupun dibatalkan. Dalam hal ini 

lebih kepada akta hibahnya sebelum menuju kepada sertipikat hak atas tanah. 

Berkas yang tidak lengkap pun bisa menjadi kendala bagi Kelurahan 

Jatibrang, apalagi jika berkas tersebut tidak cepat di lengkapi tanpa menunda-

nunda, karena pada dasarnya jika berkas tersebut lengkap maka proses dari 

pelaksanaan hak milik melalui hibah selesai dengan cepat. 

Faktor biaya juga yang menjadi masalah bagi masyarakat yang mau 

melakukan peralihan hak milik melalui hibah, karena biaya untuk melakukan 

peralihan hak milik sebetulnya relatif antara murah atau mahal tergantung pada 

ukuran obyek tanahnya. 

Faktor usia si pemberi juga menjadi kendala saat pelaksanaan peralihan hak 

milik melalui hibah, yang dimaksud adalah ketika syarat-syarat berkas tidak bisa 

dilengkapi karena identitas di pemberi hilang, dan tidak hanya identitas saja tapi 

kesehatan si pemberi juga bisa menjadi kendala, karena prosesnya harus 

menunggu si pemberi sehat dahulu. 
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Dalam pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah juga timbul masalah 

dari penerima yang saat melaksanakan peralihan hak milik kehilangan bukti C 

desa yang dikarenakan kelalaian pihak Kelurahan Jatibarang, sehingga pihak 

penerima harus mengurus C desa yang hilang dengan proses yang lama pula. 

Dalam pelaksanaan peralihan hak milik yang di hadapi oleh pihak Kelurahan 

Jatibarang, mengalami sedikit masalah pada personil pihak kelurahan. Sedikitnya 

orang yang menangani pelaksanaan peralihan hak milik yang membuat prosesnya 

sedikit lama. Pada dasarnya hal ini jangan di jadikan alasan bahwa proses lama 

karena personil, karena walaupun personil banyak jika tidak memiliki sifat yang 

terampil dan cekatan itu pun akan tetap menjadi hambatan. 

Dari segi obyek dalam hal ini tanahnya, memang ada juga yang melakukan 

peralihan hak milik dibawah tangan, dalam hal ini dikatakan bahwa tanah sudah 

dialihkan. Kendala ini yang sebetulnya menjadi masalah besar bagi Kelurahan 

Jatibarang, karena pada suatu saat ini akan menjadi sengketa bagi tanah tersebut. 

Kepedulan masyarakat sangat di butuhkan oleh Kelurahan,Kecamatan, maupun 

PPAT Sementara untuk tidak mengalihkan hak atas tanah melalui di bawah 

tangan tanpa ada kekuatan hukumnya. 

Akta hibah adalah salah satu kekuatan hukum hak atas tanah, dan setelah akta 

hibah ada maka proses selanjutnya melahirkan sertipikat hak atas tanah, namun 

yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Jatibarang ialah akta hibah tidak ada 

namu yang ada ialah letter D, dalam hal ini kekuatan hukum masih dikatakan 

belum kuat, sehingga peran Kelurahan Jatibarang juga sangat dibutuhkan untuk 

memberi sosialisasi untuk membuat akta hibah hak atas tanah. 
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Kendala tersebut pada dasarnya dapat teratasi dengan cepat, jika pihak 

Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melayani masyarakat dan menjadi 

teladan bagi masyarakat, lebih berperan aktif jika didapati bahwa terjadi peralihan 

hak milik melalui hibah dibawah tangan dan jika terjadi sengketa yang muncul 

maka Kelurahan Jatibarang bertindak sebagai saksi dan mediator masyarakat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal 

yang dapat ditarik sebagai simpulan, diantaranya: 

1. Berdasarkan uraian diatas bahwasanya masyarakat melaksanakan 

peralihan hak milik melalui hibah karena sifat hukum hibah adalah hukum 

yang tidak memaksa dan hibah tanah merupakan pemberian seseorang 

kepada orang lain dengan tidak ada  penggantian apa pun dan dilakukan 

secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, 

dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup atau 

dengan kata lain hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, yaitu hibah yang diberikan dari orang tua 

kepada anaknya (satu derajat ke bawah) atau hibah yang diberikan kepada 

orang tuanya (satu derajat ke atas), inilah yang berbeda dengan wasiat, 

yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.  

2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan Hak Milik 

melalui Hibah di Kelurahan Jatibarang, yaitu penerima melakukan 

peralihan dibawah tangan tanpa diketahui oleh Lurah ataupun PPAT 

Sementara. Berkas pemberi atau penerima tidak lengkap yang dikarenakan 

berkas ada yang kurang atau hilang sehingga pemberi dan penerima tidak 

melengkapi berkas. Faktor biaya yang dikenakan oleh penerima relatif 
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mahal sehingga berkas tersebut tidak jadi dengan cepat karena terbatasnya 

ekonomi masyarakat sehingga ini menjadi kendala. Akta hibah tidak ada 

namun hanya menggunakan letter D dan berdasarkan buku C desa yang 

diberikan oleh pihak kelurahan untuk menjadi acuan hak atas tanah. Pihak 

Kelurahan Jatibarang mengalami hambatan dalam penyelesaian peralihan 

hak milik melalui hibah dalam hal kurangnya personil yang menangani 

masalah peralihan hak milik.   

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

pada bab ini penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang sudah diperoleh 

melalui hibah hendaknya melakukan upaya peralihan hak milik hak atas 

tanah sesuai dengan prosedur dan syarat yang jelas, yang tujuannya agar 

memiliki kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 

tanah, walaupun ada Letter D atau C desa yang juga menjadi bukti atas 

kepemilikannya namun kekuatan hukumnya akan lebih kuat lagi jika di 

buatkan akta hibah dan dilanjutkan menjadi sertipikat hak atas tanah. 

2. Bagi Kantor Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang,  agar 

melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan sertipikat tanah 

sebagai tanda bukti pemegang hak atas tanah dan akibat hukumnya, 

supaya tidak terjadi sengketa hak atas tanah dikemudian hari. Serta perlu 

adanya penambahan sumber daya manusia di Kelurahan Jatibarang 

Kecamatan Mijen Kota Semarang, guna memperlancar proses pelaksanaan 
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peralihan hak milik. Sehingga tidak akan menimbulkan kendala atau 

lambatnya proses pelaksanaan peralihan hak milik di Kelurahan Jatibarang 

Kecamatan Mijen Kota Semarang 
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