
 

ABSTRAK 

Rofikah, Siti. 2009. Proses Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena 
Hibah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan, Program Studi D3 Manajemen Pertanahan, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang, 63 halaman. 
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Tanah merupakan kebutuhan manusia yang paling pokok, selain digunakan 
untuk tempat tinggal, tanah juga digunakan sebagai tempat penghidupan manusia. 
Melihat fungsi tanah yang begitu penting, untuk itu diperlukan kepastian dan 
perlindungan hukum di bidang pertanahan. Untuk menjamin kepastian hukum 
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang ditujukan 
kepada pemegang hak.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses pelaksanaan 
peralihan hak milik atas tanah karena hibah, (2) hambatan apa yang terjadi selama 
proses peralihan hak milik atas tanah karena hibah. Tujuan penelitian adalah (1) 
mengetahui proses pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena hibah, (2) 
mengetahui hambatan yang terjadi dalam peralihan. Manfaat penelitian ini adalah (1) 
dapat memberikan sumbangan bagi penelitian pada dunia pendidikan, (2) menambah 
pengalaman bagi peneliti. 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode kualitatif karena penelitian bersifat deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik 
atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sudah sesuai dengan 
prosedur, yaitu telah sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 
1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di 
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Namun masih terdapat kendala-kendala 
yang terjadi, diantaranya adalah persyaratan yang diajukan masyarakat kurang 
lengkap, jarak kantor dengan lokasi tanah yang didaftarkan jauh, sarana dan prasarana 
kantor yang kurang bisa dimanfaatkan. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah dalam melakukan peralihan hak milik 
atas tanah karena hibah mengacu pada Keputusan Kepala BPN tentang standar 
prosedur operasi pengaturan dan pelayanan di lingkungan BPN. Saran dalam 
penelitian ini adalah sebelum pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah 
diharapkan masyarakat dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan, perlunya 
perencanaan yang matang agar petugas dapat menyelesaikan tugasnya dan diharapkan 
dengan sarana dan prasarana kantor yang mendukung, petugas dapat menyelesaikan 
tugasnya sesuai waktu yang telah ditentukan. 
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