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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum penghibahan tanah 

dan bangunan secara dibawah tangan di Kabupaten Lombok Barat serta kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah di Lombok Barat. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Pelaksanaan peralihan hak 

milik atas tanah melalui hibah di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Labuapi, Kecamatan 

Kediri, dan Kecamatan Gerung) sebagian besar dilakukan dengan cara dibawah tangan 

akibatnya kekuatan hukum dari peralihan yang dibuat dengan akta dibawah tangan yaitu 

tidak adanya jaminan kepastian hukum berupa akta otentik dan tidak dapat balik nama yang 

mengakibatkan kekuatan mengikat dari penghibahan tersebut tidak cukup kuat sehingga tidak 

dapat dipertahankan dari gangguan pihak lain. 

 

Kata kunci:Penghibahan Tanah dan Bangunan Secara Dibawah Tangan 

 

 

 

THE LEGAL STRENGTH OF LANDS AND BUILDINGS GRANTING 

CONDUCTED UNDERLAW IN WEST LOMBOK DISTRICT 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know the legal strength of lands and buildings 

granting conducted underlaw in West Lombok District and obstacles faced during the 

transfer of property rights through grant in West Lombok. The research method that was 

used in this research was empirical law method. The implemetation of property rights 

transfer through grant in West Lombok District (Labuapi Sub-District, Kediri Sub-District, 

and Gerung Sub-District) was mostly conducted under the law which could result in the 

absence of guarantee of legal certainty in form of authentic documents, and additionally the 

name of owner cannot be changed, and as a consequence the binding strength of the grant 

was not strong enough so that it could not avoid interferences from the other party. 

 

Key words: under law lands and buildings granting 
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PENDAHULUAN 

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi mahluk hidup, baik bagi manusia, hewan, 

maupun tumbuh-tumbuhan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan 

sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh 

pemerintah, yaitu dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) berbunyi: 

“bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hak menguasi oleh 

Negara mengingat begitu pentingnya tanah bagi manusia, maka penguasaan hak atas tanah 

diatur UUPA (UU No 5 1960) tentang pokok2 agraria yang kemudian ditentukan macam-

macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang baik individu maupun badan hukum. Peralihan hak atas tanah 

dapat terjadi karena beralih atau dialihkan, misalnya karena pewarisan. Sedangkan peralihan 

dapat terjadi karena jual beli, tukar menukar, dan hibah. Pengalihan hak atas tanah yang 

dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah harus dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta yang berwenang  yaitu (PPAT).1 

Salah satu akta yang dibuat oleh PPAT adalah sertifikat hak atas tanah yang mana 

sertifikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaiman dinyatakan dalam 

pasal 19 ayat 2 huruf c yaitu : 

“pemberian surat2 tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat” 

perbuatan hukum yang menggunakan akta sebagai alat bukti adalah hibah, hibah 

secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian harta kekayaan seseorang kepada orang 

lain sewaktu masih hidup, objek dari penghibahan ini dapat berupa tanah dan bangunan 

                                                           
1Mansour fakih, Landreform Di Desa, Cet.1, Read Book, Yogyakarta, 2003, hlm 34-35. 
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penghibahan yang berupa tanah dan bangunan pembuktiannya dapat dilakukan dengan akta 

otentik yang dibuat dihadapan PPAT. Salah satu perbuatan hukum yang sering 

menggunakan akta sebagai alat bukti adalah hibah. Hibah secara sederhana dapat 

diartikan sebagai pemberian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang 

lain sewaktu masih hidup.Dalam hibah tidak adaunsur kontra prestasi. Pemberi hibah 

menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada 

pihak lain tanpaadaimbalan apa-apa dari penerima hibah.Objek dari penghibahan ini 

dapat berupa tanah dan bangunan, hibah yang berupa tanah dan bangunan, 

pembuktiannya dapat dilakukan dengan akta otentik yang aktanyadibuat oleh Pejabat 

Publik yang diberikan kewenangan dalam membuat aktadalam hal ini adalah PPAT.2 

Namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat melakukan peralihak hak atas 

tanah hibah tidak melalui prosedur yang telah ditentukan karena masih banyak orang yang 

melakukan penghibahan secara dibawah tangan yaitu hanya melalui (surat hibah desa saja 

dan secara lisan tanpa melalui PPAT). Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimanakah kekuatan hukum penghibahan tanah dan bangunan secara dibawah tangan di 

Kabupaten Lombok Barat dan Kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan peralihan 

hak milik melalui hibah di Kabupaten Lombok Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kekuatan hukum penghibahan tanah dan bangunan secara dibawah tangan dan 

untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak milik 

melalui hibah di Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini dari segi 

teoritis dan keilmuan adalah diharapakan hasil penelitian ini dapat menambah 

                                                           
2Anistuti, AmanatMembagi Warisan Berdasarkan pasal-pasal Hukum Perdata BW, Cahaya 

Ilmu, Jakarta, 2000, hal. 69-70. 
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pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai 

penghibahan tanah dan bangunan secara dibawah tangan di Kabupaten Lombok 

Barat, serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak 

milik melalui hibah di Lombok Barat.Dari segi praktis, agar penulis dapat 

mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan hukum (input) dalam 

rangka sumbangan pemikiran (kontrubusi) mengenai kekuatan hukum hibah tanah 

dan bangunan dibwah tangan di Lombok Barat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue 

approach), dengan pendekatan sosiologis (sosiologis approach). 
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PEMBAHASAN 

Kekuatan Hukum Penghibahan Tanah Dan Bangunan Secara Dibawah Tangan Di 

Kabupaten Lombok Barat 

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan diatas bahwa Peralihan hak 

milik atas tanah dari seseorang kepada orang lain dapat dilakukan dengan beberapa 

perbuatan hukum Seperti Jual Beli, Sewa Menyewa, Tukar Menukar, Gadai, Waris, 

Hibah dan lain sebagainya. 

Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan cara 

cuma-Cuma. Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak karena 

yang paling aktif melakukan perbuatan hukum adalah si penghibah sedangkan 

penerima hibah adalah pihak yang pasif.3Mengenai bentuk hibah dalam pasal 1682 

yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, sekarang 

sudah dianggap tidak berlaku lagi, tetapi sesuai dengan dengan PP No 10 tahun 1961 

tentang pendaftaran tanah (peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok 

Agraria), maka penghibahan tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dibuat secara 

tertulis apabila objek hibah tersebut dalam bentuk benda tak bergerak/objek tanah 

yaitu harus didaftarkan untuk memperkuat pembuktian, membuktikan bahwa benar 

                                                           
3R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet.XI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 

Hlm.100 
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telah terjadi penghibahan dengan mencatat pada buku tanah dan sertifikat tanah yang 

bersangkutan sehingga adanya suatu kepastian hukum terhadap tanah penghibahan 

yang telah didaftarkan tersebut.4 

Di dalam praktek sehari-hari pejabat umum yang diangkat oleh menteri 

untuk membuat akta-akta setiap perbuatan hukum atas tanah dikenal dengan nama 

pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Berdasarkan pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 meneybutkan bahwa “untuk melayani masyarakat 

dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah yang belum cukup 

terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah atau melayani golongan masyarakat tertentu 

dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tertentu, Menteri dapat 

menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus: 

“camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang 

belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah sementara “. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut, dari hasil penelitian yang dilakukan di 

Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Gerung. Masyarakat yang 

berada di kecamatan tersebut melakukan proses peralihan tanah dan bangunan yang 

didapat melalui hibah dengan cara dibawah tangan yaitu dengan menggunakan Surat 

Keterangan Hibah Desa saja tanpa menggunakan akta otentik sesuai dengan 

                                                           
4Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet III, Sinar Grafika 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 112 
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peraturan yang telah ditentukan.Adapun proses peralihan hibah di bawah tangan 

(Surat Keterangan Hibah Desa) sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi 

selaku Kepala Desa pada tanggal 11 Desember 2017 di Kantor Desa Taman Ayu 

Kecamatan Gerung dan hasil wawancara dengan Bapak Padelah, S.ip selaku Kepala 

Desa Karang Bongkot pada tanggal 11 Desember 2017 di Kantor Desa Karang 

Bongkot Kecamatan Labuapi di masing-masing desa, proses peralihan hibah dibawah 

tangan, yaitu:5Penghibah memanggil penerima hibah dan tokoh masyarakat setempat 

(Ketua RT/Kepala Dusun/Tokoh Agama/Kepala Desa), Penghibah menyebutkan 

keinginannya untuk menghibahkan kepada penerima hibah dengan disaksikan 

penerima hibah dan saksi-saksi, Tokoh masyarakat yang dalam hal ini (Ketua 

RT/Kepala Desa) menyiapkan akta hibah dari Kantor Desa. Penghibah 

memperlihatkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah, Menunjukan 

Identitas para pihak dengan KTPSelanjutnya para pihak menandatangani akta hibah 

yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan ditandatangani oleh kepala desa dan tokoh 

masyarakat setempat. 

 

 

 

 

 

                                                           
5Hasil Wawancara dengan Bapak Padelah selaku Kepala Desa di Kantor Desa 

Karangbongkot, tanggal 11 Desember 2016 
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Pelaksanaan Hibah di Kabupaten Lombok Barat 

 

Sumber: Kantor Desa masing-masing Tahun 2017 

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa kegiatan peralihan hak 

milik atas tanah melalaui Hibah di Kabupaten Lombok Barat di ketiga Kecamatan 

yaitu Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri sebagian 

besar malakukan penghibahan melalaui Kantor Desa dengan hanya menggunakan 

surat pernyataan hibah dari Kantor Desa saja atau disebut dengan akta dibawah 

tangan, dalam kurun waktu satu tahun masyarakat di tiga kecamatan yang dibagi 

menjadi 9 (Sembilan) desa yaitu Desa Perampuan, Desa Karangbongkot, Desa 

Kecamatan Pelaksanaan Hibah Jumlah Penghibah 

 

Labuapi 

Dihadapan Kepala Desa 

Dihadapan camat 

Dihadapan PPAT 

17 

- 

- 

Gerung Dihadapan Kepala Desa 

Dihadapan Camat 

Dihadapan PPAT 

14 

- 

- 

Kediri Dihadapan Kepala Desa 

Dihadapan Camat 

Dihadapan PPAT 

14 

- 

- 
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Terongtawah, Desa Banyumulek, Desa Rumak, Desa Ombe Baru, Desa Taman 

Ayu, Desa Kebon Ayu, Desa Gapuk. Tempat pengambilan sampel penelitian ini 

sebanyak 45 orang yang melakukan hibah dengan akta di bawah tangan. 

Akibat hukum jika peralihan hak milik atas tanah melalui hibah hanya 

dilakukan dengan akta dibawah tangan atau surat keterangan desa saja yaitu tidak 

adanya jaminan kepastian hukum yang berupa akta otentik sehingga tidak dapat 

terjadi balik nama atas tanah hibah tersebut dan tidak dapat dipertahankan jika 

terdapat gangguan dari pihak lain yang sengaja ingin menguasai tanah tersebut. 
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Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui 

Hibah Di Kabupaten Lombok Barat 

kendala-kendala yang dihadapi masyarakat pada saat penghibahan adalah 

faktor biaya atau faktor ekonomi hal ini diakui oleh Kepala Desa Karangbongkot 

Bapak Padelah “mengatakan bahwa, masyarakat cendrung melakukan penghibahan 

ke Kantor desa karena masyarakat rasa hal itu lebih efisien selain tempatnya yang 

dekat masyarakat juga tidak dipunguti biaya sedikitpun apabila melakukan 

penghibahan melalui Kantor Desa”.6 

Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat apabila 

melakukan peralihan hak atas tanah melalui hibah dihadapan PPAT karena bukan 

hanya biaya formal yang dikeluarkan melainkan biaya-biaya lainnya yang bersifat 

teknis.7 Selanjutnya, persyaratan yang banyak, waktu proses yang lama serta 

prosedur yang rumit dibandingkan dengan penghibahan yang dilakukan di Kantor 

Desa yang realtif simpel.8Faktor sosial  budaya juga menjadi pemicu terjadinya 

penghambat dalam pelaksanaan peralihak hak milik atas tanah hibah melalui PPAT 

dikarenakan masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang 

terus dipertahankan sehingga mengenyampingkan kesadaran akan pentingnya hukum 

tersebut. Rasa saling percaya dalam masyarakat dinilai cukup sehingga tidak perlu 

dilakukan penghibahan hak mililk atas tanah melalui kantor PPAT. 

                                                           
6Hasil wawancara dengan Bapak Padelah selaku Kepala Desa, di Kantor Desa Karangbongkot 
7Hasil wawancara dengan Bapak Sahir selaku Kepala Desa di Kantor Desa Terongtawah. 
8Hasil wawancara dengan Bapak Tohri selaku Kasi Pemerintahan, di Kantor Desa Perampuan 
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Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Fardi selaku 

Sekertaris Desa Taman Ayu “mengatakan bahwa, kurangnya pengetahuan 

masyarakat dan kesadaran hukum mengenai prosedur-prosedur peralihan hak 

milik atas tanah melalui hibah ini, menjadi salah satu faktor utma sehingga 

masyarakat lebih cenderung melakukan penghibahan hanya sebatas dari kantor 

desa saja tanpa melakukan penghibahan secara prosedural yaitu dengan cara ke 

PPAT”.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Hasil Wawancara dengan Bapak Fardi selaku sekertaris Desa di, Kantor Desa Taman Ayu, 

tanggal 11 Desember 2017. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan secara sistematis maka 

dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu kekuatan 

hukum penghibahan tanah dan bangunan secara dibawah tangan di Kabupaten 

Lombok Barat. Yang dimaksud Hibah adalah pemberian harta dari seseorang 

kepada orang lain dengan cara cuma-cuma, Pada dasarnya hibah merupakan 

perjanjian sepihak karena yang paling aktif melakukan perbuatan hukum adalah si 

penghibah sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif.Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dibuat secara tertulis apabila objek hibah 

tersebut dalam bentuk benda tak bergerak/objek tanah yaitu harus didaftarkan untuk 

memperkuat pembuktian. Akibat hukum jika peralihan hak milik atas tanah melalui 

hibah hanya dilakukan dengan akta dibawah tangan atau surat keterangan desa saja 

yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum yang berupa akta otentik. Adapun 

Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tnamelalui 

Hibah Di Kabupaten Lombok Barat, Faktor Ekonomi, Faktor pengetahuan masyarakat 

yang rendah, prosedur pendaftaran melalui PPAT yang cenderung ribet dan kurang 

efisien, Faktor Lokasi, Kantor Desa dirasa lebih dekat dibandingan kantor PPAT, 

dan Faktor sosial buadaya. 
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Saran 

Saran dalam penelitian ini yaitu Hendaknya masyarakat dalam melakukan 

peralihan hak milik atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang 

membuat akta dalam hal ini adalah PPAT/Notaris sehingga mendapatkan akta otentik 

yang diakui secara sah dan dapat terdaftar di Kantor Badan Pertanahan serta memiliki 

kepastian hukum, meningkatan sosialisasi tentang Hukum Tanah, khususnya dalam 

hal peralihan hak milik atas tanah melalui hibah kepada masyarakat baik dalam 

tingkat Kecamatan maupun Desa. hendaknya meningkatkan jumlah kantor PPAT 

sehingga masyarakat lebih mudah dalam mendaftarkan tanahnya. 
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