
BAB V 

P E N U T U P 

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat diam-

bil suatu kesimpulan sebagai berikut ;

1. Kesimpulan

a. Hak atas tanah mempunyai peranan yang sangat pen

ting dalam kehidupan masyarakat, mengingat adanya 

dualisme hukum pertanahan di Indonesia khususnya 

mengenai peralihan hak atas tanah (hak milik atas 

tanah), karena pada waktu itu ada hak atas tanah 

yang berstatus hak barat dan hak atas tanah yang 

berstatus hak adat; dan untuk menjamin tertib hu

kum, kepastian hukum serta menghapuskan adanya du

alisme hukum pertanahan, maka Negara RI telah me- 

ngeluarkan UUPA yang mengatur masalah pertanahan 

di Indonesia dan PP No.10 Tahun 1961, tentang Pen

daftaran Tanah;

b. hak milik atas tanah menurut UUPA yaitu hak turun 

temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. 

Hak milik adalah sesuatu hak, jika dibandingkan 

hak atas tanah yang lain merupakan hak yang paling 

banyak isinya, yang memberi wewenang tertinggi ke

pada pemiliknya (dapat menjual, menyewakan atau 

diwariskan) dalam batas-batas fungsi sosial dari-
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pada hak atas tanah;

c. terjadinya hak milik atas tanah dan cara mempero- 

lehnya ada dua cara yaitu secara derivatip adalah 

memperoleh hak milik yang sebelumnya sudah ada 

yang memiliki, misalnya karena jual beli, lelang, 

pewarisan dan sebagainya.

Sedangkan memperoleh hak milik atas tanah secara 

originair yaitu memperoleh hak milik yang pertama 

kali (sebelumnya tidak ada yang memiliki), dalam 

hal ini terjadinya hak milik adat dalam hubungan- 

nya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat;

d. syarat untuk mempunyai (menjadi subjek) hak milik 

atas tanah menurut UUPA yaitu warganegara Indone

sia tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan 

oleh Pemerintah;

e. dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya tidak kita 

dapatkan pengertian jual beli tanah;

f. peralihan hak milik atas tanah dari si penjual ke

pada si pembeli sudah terjadi pada saat selesainya 

pembuatan akta PPAT;

g. dalam hal lelang hak milik atas tanah sebagai pe

laksanaan putusan pengadilan negeri, maka peralih

an haknya tidak perlu dilakukan di hadapan PPAT, 

tetapi si pemenang lelang (pembeli) cukup dengan 

kutipan otentik dari berita acara lelang yang di-
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buat oleh kepala kantor lelang, lalu ke KPT untuk 

mencatatkan dan mendaftarkan (balik nama) peralih

an hak tersebut guna memperoleh sertipikat;

h. peralihan hak milik atas tanah karena warisan bu- 

kan merupakan perbuatan hukum untuk memindahkan 

hak milik, tetapi merupakan kelanjutan saja dari 

si pewaris kepada ahliwarisnya, maka peralihan 

haknya tidak perlu dibuktikan dengan akta PPAT, 

tetapi cukup dengan surat keterangan warisan yang 

dibuat oleh kepala desa yang dikuatkan oleh camat, 

lalu para ahliwaris langsung menghadap kepala KPT 

untuk mendaftarkan dan mencatatkan peralihan hak 

tersebut. Tetapi jika para ahliwaris menghendaki 

pemisahan dan pembagian tanah tersebut; maka pemi

sahan dan pembagiannya harus dibuktikan dengan ak

ta PPAT, baru kemudian ke KPT untuk mendaftarkan 

peralihan hak tersebut guna memperoleh sertipikat 

masing-masing. Walaupun peralihan haknya sudah 

terjadi dengan sendirinya karena hukum pada saat 

meninggalnya si pewaris, namun ahliwaris masih 

mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan ke KPT;

i. sahnya peralihan hak milik atas tanah (jual beli 

maupun pemisahan dan pembagian warisan) menurut 

UUPA dan peraturan pelaksanaannya harus dibuktikan 

dengan akta PPAT;
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j. jual beli tanah yang tidak dibuktikan dengan akta 

PPAT (yang dilakukan menurut hukum adat) adalah 

sah, akan tetapi tidak dapat dipertahankan, karena 

akan menimbulkan kesulitan bagi si pembeli dalam 

hal pembuktian adanya peralihan hak milik atas ta

nah serta menyulitkan untuk mendaftarkan hak ihllik 

tersebut;

k. di Indonesia belum ada jfurisprudensi yang tetap 

dari Mahkamah Agung mengenai jual beli tanah, da* 

lam beberapa keputusannya selalu berubah-ubah, ka- 

dangkala jual beli tanah yang tidak dilakukan di 

hadapan PPAT disahkan, tetapi lain waktu tidak sah. 

Dengan demikian, akan mempengaruhi adanya kepasti- 

an hukum;

1. setiap peralihan hak milik atas tanah (jual beli 

atau pemisahan dan pembagian warisan) cara/prose- 

dur penyelesaiannya di Kantor Agraria Kodya Kediri 

diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dengan memenuhi persyaratan sebagai 

berikut :

1. akta jual beli tanah dan atau akta pembagi

an harta (tanah) warisan yang dibuat oleh 

dan di hadapan PPAT (akta PPAT);

2. surat keterangan untuk memperoleh izin pe

mindahan hak (bila diperlukan);
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3. surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;

4. tanahnya tidak dalam sengketa;

5. identitas yang jelas dari si penjual yang ber

hak untuk menjual tanahnya; dan identitas yang 

jelas si pembeli atau si penerima warisan, 

termasuk status kewarganegaraannya;

6. surat keterangan tentang pelunasan pajak bumi 

(tanah) sampai pada saat akta jual beli itu 

dibuat atau sampai pada saat si pewaris mening 

gal dunia (dalam hal pembagian tanah warisan);

7. sertipikat, tetapi jika belum bersertipikat 

dapat diserahkan surat tanda bukti hak milik 

atas tanah yang disertai surat keterangan ke

pala desa dan dikuatkan oleh camat setempat 

(di tempat tanah itu berada) yang membenarkan 

surat bukti hak itu; dan diserahkan pula surat 

keterangan kepala KPT yang menyatakan bahwa 

hak atas tanah itu belum mempunyai sertipikat 

atau sertipikat sementara;

8. berita acara tentang pemasangan tugu-tugu ba- 

tas dari kepala desa serta surat keterangan 

kebenaran pemilikan tanah; surat permohonan 

konversi (jika tanah itu bekas tanah hak adat);

9. apabila peralihan hak milik itu karena warisan 

cukup dengan surat keterangan warisan yang di-
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buat oleh kepala desa dan dikuatkan oleh ca- 

mat atau yang dibuat oleh notaris, tetapi 

jika di antara ahliwaris menghendaki pemisah 

an dan pembagian warisan yang diperolehnya, 

maka diperlukan akta pembagian harta warisan 

(akta PPAT); dan jika peralihan hak milik i- 

tu karena lelang, maka dengan kutipan oten

tik dari berita acara lelang (jadi, tidak 

perlu akta PPAT).

m. setelah berlakunya UUPA, maka setiap peralihan hak 

milik atas tanah harus dilaksanakan menurut UUPA 

dan peraturan pelaksanaannya yaitu harus dibukti-* 

kan dengan akta PPAT serta harus didaftarkan pada 

KPT, Namun demikian, masih ada yang melaksanakan 

peralihan/pemindahan hak milik atas tanah yang be

lum sesuai/menurut UUPA dan peraturan pelaksanaan

nya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, an

tara lain masih adanya kurang pengertian tentang 

tata cara peralihan hak milik atas tanah menurut 

UUPA dan peraturan pelaksanaannya.

2. Saran

a. sebagian anggota masyarakat kita, khususnya yang 

bertempat tinggal di pedesaan masih belum mengerti 

tentang tata cara peralihan hak milik atas tanah 

yang benar (menurut UUPA dan peraturan pelaksana-
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annya), maka untuk memasyarakatkan hukum agraria 

khususnya dalam hal peralihan hak milik atas tanah 

yang benar, supaya diadakan penyuluhan hukum agra

ria sampai ke pelosok-pelosok desa;

b. berhubung sebagian besar tanah di Indonesia adalah 

tanah adat yang belum dibukukan (belum bersertipi

kat), maka untuk mencapai tujuan UUPA, supaya diu- 

sahakan penyederhanaan tata cara dan persyaratan 

peralihan hak milik atas tanah dengan catatan ti

dak mengurangi ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c • meringankan biaya administerasi tentang peralihan 

hak milik atas tanah.

Demikianlah, kesimpulan dan saran-saran saya, 

semoga yang saya uraikan dalam skripsi ini bermanfaat 

bagi yang bersangkutan terhadap masalah peralihan hak 

milik atas tanah khususnya, dan Bangsa Indonesia pada 

umumnya.
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