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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan 

a. Hibah obyeknya hak atas tanah termasuk sebagai suatu peralihan hak atas 

tanah, sehingga hibah tersebut dibuat di hadapan PPAT untuk dibuat akta 

peralihan hak atas tanah, dan pada saat itu pula telah terjadi peralihan hak.  

Hibah tidak dapat diberikan secara keseluruhan, karena dalam hibah 

tersebut tidak boleh merugikan ahli waris. Hibah terdapat suatu batasan 

yaitu selama tidak merugikan ahli waris penghibah, di dalam kaitannya 

dengan hak mewaris ahli waris terutama dari ahli waris golongan pertama 

dikenal adanya ahli waris menurut undang-undang yang mendapatkan 

bagian mutlak, yakni bagian yang tidak dapat disimpangi dengan cara 

apapun termasuk adanya hibah atau wasiat yang dikenal dengan ahli waris 

ab intestato. 

b. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1818 K/Pdt/2008 yang 

membatalkan Akta Hibah No. 45/Banjarsari/95 tertanggal 24 Maret 1995, 

yang dibuat oleh  PPAT di Surakarta dengan alasan merugikan ahli waris 

adalah tidak tepat. Hibah termasuk sebagai peralihan hak sebagaimana 

Pasal 26 ayat (1) UUPA dan telah dibuatkan akta peralihan hak yang 

dibuat oleh dan di hadapan PPAT sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP No. 

37 Tahun 1998, sehingga hibah tersebut sah karena dibuat sesuai dengan 

prosedur hibah yang sah. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI  
PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 
(Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1818 K/Pdt/2008) 

REGINA YONNIA IRMASARI



48 
 

 

4.2. Saran 

a. Hibah meskipun disyaratkan penghibah adalah pemilik, namun dalam hal 

hibah hendaknya penghibah terlebih dahulu meminta atau diketahui oleh 

para ahli warisnya, agar hibah tersebut tidak bermasalah sebagaimana 

kasus yang dibahas. 

b. Hendaknya Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran yang berkaitan 

dengan hibah tersebut agar tidak terjadi suatu penafsiran yang berbeda 

terutama mengenai hibah yang merugikan ahli waris, agar lembaga 

penghibahan tersebut ada suatu kepastian hukum. 
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