
ABSTRAK 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan 

Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu menyebutkan tentang adanya 

penerbitan sertipikat. Mengingat terhadap Hak Atas Tanah merupakan objek 

jaminan kebendaan dan apakah hak komunal atas tanah yang dijadikan objek 

pendaftaran tanah diikuti dengan dengan bukti hak yang memenuhi syarat 

publisitas dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif, 

dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu menelaah, 

memahami hierarki dan asas-asas dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

(statute approach) yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dihadapi serta 

pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan mempelajari berbagai 

pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum sebagai acuan bagi penulis untuk 

membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang 

dihadapi. Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat 

dengan isu hukum, bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan tentang bahan hukum 

primer dan juga hal-hal yang menyangkut isi bahan hukum primer, antara lain 

berbagai buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet serta bahan hukum 

tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hak komunal atas tanah masyarakat 

hukum adat memungkinkan untuk dapat dialihkan namun di dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa hak komunal atas 

tanah tidak termasuk sebagai objek pembebanan hak tanggungan. Penerbitan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 harus mengatur 

tegas mengenai peralihannya  agar semakin terjaminnya kepastian hukum bagi 

pemegang sertipikat hak komunal.  
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