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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia.  

Hal ini dikarenakan bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris, 

sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia 

senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan pada sebagian 

masyarakat tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana 

terdapat simbol status sosial yang dimilikinya. 

Berdasarkan hak menguasai oleh negara dan mengingat sebagaimana 

tanah bagi manusia, maka penguasaan tanah diatur oleh Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang 

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

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan mempunyai oleh orang baik 

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

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas 

tanah UUPA No. 5 Tahun 1960 telah meletakkan kewajiban kepada 

pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh 

Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah 

yang ada padanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah hak yang memberi 

wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakaan tanah dan atau 
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mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.
1
 Selain hak-hak atas tanah 

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 sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) 

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. 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah dan 

pengaturan dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan 

adil, diperlukan lembaga yang berhak memberikan jaminan kepastian hukum 

terhadap hak atas tanah dan pelayanan untuk urusan-urusan yang berkaitan 

dengan tanah. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pertanahan Nasional 

(BPN).
2
 

Salah satu tugas pemerintah yang dilakukan oleh BPN adalah 

melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA No. 5 

Tahun 1960 Pasal 19 Ayat (1) adalah “Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

                                                           
1
Urip Santosa, 2012,  Hukum Agraria, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 83.  

2
Ibid., hal. 60. 
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menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Selain UUPA juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

negara atau pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

atau keterangan atau data tertentu, pengolahan, penyimpanan dan 

penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk  penerbitan tanda buktinya 

dan pemeliharaannya.
3
 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 37 Ayat 1 yang 

berbunyi:  

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 

hak melalui lelanghanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta 

yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

 

Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut ada hibah. Hibah adalah pemberian 

yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih 

hidup dan pelaksanaan pembagiaanya biasanya dilakukan pada waktu 

penghibah masih hidup.
4
 Selain hibah ada juga hibah wasiat yaitu pernyataan 

kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya 

setelah ia meninggal dunia kelak.
5
 

                                                           
3Boedi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia,  Jakarta: Penerbit Jambatan, hal. 71. 

4Eman Suparman, 2011, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, 

Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 81. 
5
Ibid., hal. 95. 
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Dalam prakteknya sering dijumpai pemberian hibah tanah dari orang 

tua kepada anak-anaknya atau kesalah satu anaknya. Pasal 1667 KUHPerdata 

yang berbunyi “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang 

yang sudah ada pada saat penghibaan itu terjadi. Jika hibah itu mencangkup 

barang-barang yang belum ada, maka penghibaan batal sekedar mengenai 

barang-barang yang belum ada”. 

Sesuai hukum yang berlaku maka pemberi hibah hanya dapat 

dilakukan oleh para pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia 

cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan yang berbunyi “Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta 

bersama atau harta gono-gini maka pemberian hibah yang bersangkutan harus 

disetujui oleh istri atau suami dari pihak yang menghibahkan”.  

Jika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, pada 

prinsipnya tidak diperlukan adanya persetujuan anak lainnya. Karena orang 

tua tersebut bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga 

terhadap harta kekayaaannya, termasuk pemberian hibah kepada salah satu 

anaknya.  

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tentang masalah hibah di Badan 

Pertanahan Nasional dipersyaratkan adanya persetujuan anak lain yang tidak 

menerima hibah, sehingga jika anak yang lain tidak diberi hibah tidak 

menyetujui maka hibah tersebut tidak bisa didaftarkan, karena Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) tidak mau menjadi Tergugat di Pengadilan Negeri 

atau di Pengadilan Agama sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
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menolak jika ada proses hibah yang tidak disertai persetujuan anak-anak yang 

lain yang tidak menerima hibah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tidak ada aturan yang menerangkan bahwa harus meminta persetujuan 

tanda tangan dari sang anak yang tidak menerima hibah tetapi dalam aturan 

Kantor Pendaftaran Tanah atau Badan Pertanahan Nasional diberlakukan. 

Maka dari uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “TINJAUAN HUKUM DALAM 

PENDAFTARAN TANAH HIBAH MENURUT PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (STUDI KASUS BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURAKARTA)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian adalah: 

1. Apa dasar yuridis perlunya persetujuan anak lain dalam pemberian hibah 

di BPN khususnya di BPN Surakarta? 

2. Apa akibat hukumnya seandainya hibah tetap dilaksanakan tanpa 

persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian yang dilakukan tertentu mempunyai tujuan dan 

manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan 

penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui dasar yuridis perlunya persetujuan anak lain dalam 

pemberian hibah di BPN khususnya di BPN Surakarta Nasional Indonesia 

khususnya di Badan Pertanahan Nasional Surakarta. 

2. Untuk mengetahui akibah hukumnya seandainya hibah tetap dilaksanakan 

tanpa persetujuan anak lain yang tidak menerina hibah. 

 

D. Manfat Penelitian      

Adanya manfaat yang diharap dapat diambil oleh penulis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum perdata mengenai 

masalah pendaftaran tanah hibah di Badan Pertanahan Nasional dan di 

Kantor Notaris PPAT Surakarta menurut pandangan Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat mengetahui proses atau tahapan pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Hibah dan mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam 

pendaftaran tanah hibah di Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Notaris 

PPAT Surakarta serta memperoleh pengetahuan yang jelas kepada 

pembaca dan masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian terhadap 

masalah-masalah yang timbul dalam Pendaftaran Masalah Tanah Hibah di 

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Notaris PPAT Surakarta menurut 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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E. Metode Penelitian 

Metode adalah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau 

suatu kerangka berfikir untuk menyusun gagasan yang terarah dan terkait 

dengan maksud dan tujuan. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan 

proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis 

berdasarkan bukti fisis.
6
 

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dapat 

diklasifikasi sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Metode 

pendekatan normatif merupakan metode penelitian yang melihat dari 

aspek hukumnya, yaitu bahwa hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan dibuat oleh Lembaga Negara 

yang berwenang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

ada dan merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap patut 

dalam menerapkan norma-norma yang ada.
7
 Dalam penelitian ini 

merupakan penelitian yang mencari aspek hukum dalam pendaftaran tanah 

hibah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 

 

 

                                                           
6
Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gozali, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: CV 

Pustaka Setia, hal. 27. 
7
Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 1. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian secara mendetail atau mendalam. 

Dalam arti, penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala 

sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.
8
 Artinya penelitian 

ini akan membahas dan memaparkan secara mendalam mengenai adanya 

persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah, jika anak lain tersebut 

tidak mau memberikan persetujuan berupa tandatangan maka hibah 

tersebut tidak bisa didaftarkan. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan 

dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan 

jawaban terhadap masalah. Lokasi penelitian terhadap masalah hukum, 

ada yang sifatnya terbatas dan yang sifatnya umum terhadap masyarakat 

orang banyak.
9
 Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta yang mana sesuai dengan penelitian 

yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna 

memperoleh data. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan penelitian dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
8
Op.cit.  

9
Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Perbuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 

Mandiri Maju, hal. 67. 
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a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
10

 Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sejumlah data 

keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung yang didapatkan 

di lapangan lokasi penelitian yaitu Badan Pertanahan Nasional dan 

kantor Notaris PPAT Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan sejumlah data yang diperoleh 

melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-

dokumen, internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari 

deskripsi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan (Observasi) 

Yaitu pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap lingkungan. 

Apa yang diamati bergantung pada pertanyaan yang dikemukakannya 

berhubung dengan apa yang ingin dicari jawabannya.
11

 Data yang 

dikumpulkan secara langsung dan menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah tentang adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan 

hibah yang diberlakukan di seluruh Indonesia khususnya di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta. 

                                                           
10

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  

Raja Grafindo Persada, hal. 30. 
11

Huslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press,  

hal. 118. 
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b. Wawancara 

Yaitu tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal 

(berhubungan dengan lisan), bertatap muka di antara interviewer 

(pewawancara) dengan para informan atau responden yang menjadi 

interviwi (interviewee), yaitu para anggota masyarakat yang 

diwawancarai.
12

 Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional di Surakarta yang membuat adanya persetujuan 

anak lain yang tidak menerima hibah.  

c. Studi Kepustakaan 

Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber 

catatan yang ada, dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan 

memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum 

sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan 

pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan yang ada relevansinya 

dengan masalah yang diteliti. 

Dari segi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat yang berupa: 

1) Diperoleh konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

2) Melalui prosedur logika deduktif akan dapat ditarik kesimpulan 

spesifik yang mengarahkan pada penyusunan jadwal semertara 

terhadap penelitian. 

                                                           
12

Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal.78 
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3) Akan diperoleh informasi empiris yang spesifik yang berkaitan 

dengan masalahnya. 

4) Melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang 

diarahkan pada penyusunan jadwal teoritis terhadap 

permasalahnnya.
13

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini guna memberikan gambaran dan 

mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemhaman. 

Sehingga untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan hukum ini, sistematika penulisan di bagi menjadi 4 (empat) bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka, yang memuat mengenai tinjauan 

umum tentang Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 yang berisi Pengertian Pendaftaran Tanah, Tujuan dan Manfaat 

Pendaaftaran Tanah, Penyelenggaran Pendaftaran Tanah, Obyek Pendaftaran 

Tanah, Kegiatan pendaftaran Tanah dan Pendaftaran. Sedangkan pada sub bab 

kedua mengenai tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Hibah, yang meliputi 

Pengertian Hibah, Hibah menurut Hukum Perdata Barat (BW), Hibah menurut 

Hukum Islam, Hibah hak atas tanah. 

                                                           
13

Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pradya Paramita, hal. 117. 
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Bab ketiga adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi dasar 

yuridis secara umum di Badan Pertanahan Nasional Indonesia khususnya di 

BPN Surakarta harus ada persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah 

pada pelaksanaan hibah dan akibat hukumnya seandainya hibah tetap 

dilaksanakan tanpa persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah. 

Bab keempat yakni Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


