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> 
JUDUL : PELAKSANAAN P E M B E R I A N HIBAH TANAH UNTUK ANAK 

DIBAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM 
KEPADA ANAK Y A N G M E N E R I M A HIBAH. 

Penulis, Pembimbing, 

Achmad Jauhari H. Samsul Hadi.SH., MH 

A B S T R A K 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Yang 

Dibawah Umur Menurut K U H Perdata ? 
2. Bagaimanakah Periindungan Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang 

Menerima Hibah Tanah Menurut KUH Perdata? 

Sejaian dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah 
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji 
hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan 
(Library Research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara 
mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para 
sarjana yang terdapat dalam literatur-Iiteratur, khususnya yang ada relevansinya 
dengan permasalahan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan 
dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan 
sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari 
permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. 

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pemberian hibah tanah kepada anak dibawah umur menurut 
KUH Perdata adalah: anak yang berada dibawah perwalian atau kepada 
orang-orang yang terampu harus diterima si wali atau si pengampu, yang 
harus dikuasakan oleh pengadilan, sedangkan pelaksanaan hibah tanah 
untuk anak dibawah umur yang berada dibawah kekuasaan orang tua 
cukup diwakili oleh salah satu orang tuanya. 

2. Periindungan hukum kepada anak dibawah umur yang menerima hibah 
tanah menurut KUH Perdata adalah: pengurusannya dapat dilakukan 
melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak dibawah umur, baik 
menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 sampai 
dengan Pasal 54 ataupun berdasakan penetapan pengadilan, Kekuasan 
perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk 
memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan 
anak dibawah umur, kecuali kepentingan si anak menghendaki dan harus 
ada ijin dari pengadilan Negeri. 
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P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang 

Negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan UUD 1945 

adalah Negara Kesatuan (konstitusional) yang memberikan jaminan dan 

memberikan periindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga 

negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Hak milik 

atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, 

bangsa, dan rakyat indonesia sebagai masyarakat agraris yang sedang 

membangun ke arah perkembangan industri dan Iain-lain. Manusia sejak 

dilahirkan di dunia telah berhubungan dengan manusia lain dalam wadah yang 

di namakan masyarakat. Alam pikiran semacam ini ada sejak jaman dulu, 

bahkan seorang filosof terkenal yaitu Aristoteles, berpendapat bahwa manusia 

itu "2oon Politicon "artinya bahwa setiap manusia dalam kehidupannya selalu 

memerlukan bantuan manusia yang Iain. Jadi dalam pergaulan hidup anggota 

masyarakat ada daya saling tarik menarik untuk saling berhubungan guna 

memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Manusia guna melangsungkan 

kehidupannya, maka selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa 

kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat 

diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar 

menukar, sewa menyewa, warisan ataupun cara hibah ( Schenking ), atau 

pemberian kepada seseorang takkala 
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orang yang memberi masih hidup. Hibah atau pemberian dalam hal ini 

sebenamya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-

ketentuan hukum sendin. Pada umumnya proses beri memberi itu teijadi 

secara terpisah, yaitu tidak teijadi pada saat yang bersamaan melainkan ada 

tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari 

pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak 

perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak 

melihat status individunya. 

Orang perseorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang 

yang identitasnya terdaftar selaku warga negara indonesia berdomisli di 

wilayah negara Indonesian dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak 

atas tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan 

harus sudah dewasa secara hukum. Di dalam hukum dijelaskan bahwa setiap 

orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang 

ada subyek hukum yang tidak sempuma artinya bahwa subyek hukum itu 

hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan 

kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah : 

> Orang yang belum dewasa/anak di bawah umur 

> Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat ( Gila) 

> Wanita dalam perkawinan." 

R. Subckti. Pnknk-I'okok Hukim /'eri^afa (Bandung : PT. Intcmusa 1994) hal. 341 
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Mengenai subyek hukum yang tidak sempuma, yaitu orang-orang yang 

belum dewasa, menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan belum pemah kawin sebelumnya, sedangkan 

wanita dalam perkawinan sejak dikukuhkan SEMA Nomor 13 tahun 1963, 

maka kedudukan wanita dalam perkawinan dianggap cakap menurut hukum, 

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengertian hibah 

sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata adalah 

suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-

cuma dan tidak dapat di tarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna 

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 

Hukum perdata berangkat dari prinsip, bahwa untuk pemenuhan dan 

pelaksanaan kepentingannya, kepada person diberikan kebebasan untuk 

bertindak menurut kehendaknya, khususnya atas harta kekayaannya. Mereka 

pada asasnya diberi kebebasan untuk mengambil tindakan pemiiikan atasnya, 

terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan 

pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur, yang 

mengandung unsur periindungan. Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah 

kecakapan bertindak dalam hukum. Untuk menerima suatu hak, diperboiehkan 

orang itu belum dewasa, tetapi ia harus di wakili oleh orang tua atau walinya. 

Wali disini mempunyai fungsi mengurus kekayaan anak yang berada dibawah 

pengawasannya dengan scbaik-baiknya dan bertanggung jawab tentang 

ke rugi an-ke rugi an yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. 
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Dalam hal peralihan yang diberikan kepada anak dibawah umur dan 

dibawah tanggung jawab seorang wali maka tidak tertepas dari peran dan 

fungsi lembaga Balai Harta Peninggaian ( BHP ). Balai Harta Peninggaian 

( BHP ) merupakan pelaksana penyelenggara hukum dibidang harta 

peninggaian dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM. Lembaga ini 

tidak hanya mengurus kepentingan anak yatim piatu dan anak-anak yang 

belum dewasa, tetapi juga mengurus harta orang yang dibawah pengampuan, 

harta kekayaan orang yang hilang serta harta kekayaan mereka yang telah 

pailit. Dalam pemberian hak khususnya terhadap benda-benda tetap tidak 

terlepas dari peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, artinya bahwa prosedur 

peralihannya memerlukan akta otentik yang dibuat Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, karena jika tidak dilakukan maka peralihan hak menjadi batal, 

sebaliknya peralihan barang-barang bergerak tidak memerlukan akta otentik, 

hal ini dapat dilakukan dengan penyerahan langsung kepada si penerima hak 

atau kepada pihak ketiga yang menerima peralihan hak itu atas nama si 

penerima hak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1682 Jo Pasal 1687 KUH 

Perdata. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi 

dengan Judul ; PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH TANAH UNTUK 

ANAK DIBAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA 

ANAK YANG MENERIMA HIBAH. 



5 

B. Permasalahan 

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hibah kepada anak yang dibawah 

umur menurut KUH Perdata ? 

2. bagaimanakah periindungan hukum kepada anak dibawah umur yang 

menerima hibah menurut KUH Perdata? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini 

tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberikan batasan atau ruang 

lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang 

lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai Pelaksanaan Pemberian Hibah 

Tanah Kepada Anak yang Dibawah Umur. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menjeiaskan mengenai pelaksanaan pemberian 

hibah kepada anak yang dibawah umur. 

b. Untuk mengetahui dan menjeiaskan periindungan hukum terhadap anak 

dibawah umur yang menerima hibah. 

D. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data 

yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. 
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Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan di 

dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap 

masalah yang akan dibahas maka dalam penulisan skripsi ini dengan 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian karya ilmiah ini merepakan jenis penelitian hukum 

sosiologis yaitu penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris 

atau penelitian normatif ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa didukung 

penelitian lapangan. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah 

data kualitatif dengan menitik beratkan pada data primer dan data 

skunder. 

b. Jenis dan Sumber Data 

Data Primer, yaitu data yang diperopleh dari penelitian lapangan. 

Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti. 

b.l . Bahan hukum primer yaitu berupa himpunan perundang-undangan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, traktat dan lain sebagainya. 

b.2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang 
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Republik Indonesia, hasil kaya tulis ilmiah (literatur), hasil-hasil 

penelitian, surat kabar, buku-buku hukum dan tulisan pendapat ahli 

hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi yang terkait yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b.3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang 

bahan hukum primer ataupun bahan hukum skunder atau dengan kata 

lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus besar bahasa 

Indonesia dan kamus hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah 

penelitian kepustakaan ( Library Research ) dan didukung dengan data 

di lapangan (Empiris) dengan mengelolah data primer.̂ * 

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat 

skunder yang ada diperpustakaan. Data skunder meliputi buku-buku, dokumen-

dokumen resmi dari pemertintah dan sebagainya yang dilengkapi dengan data 

primer yaitu berupa data-data pengainatan, wawancara dan kuisioner terhadap 

narasumber. 

Untuk mendapatkan data skunder tersebut, penulis melakukan 

serangkaian tindakan yaitu berupa membaca dan mengkaji buku-buku literatur. 

Soerjono Sockanto. 1986. f'cnganiar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (U l ) 
Press. Jakarta, him. .11 
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mengutip dan menelaah perundang-undangan serta bahan hukum lain yang erat 

kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Pada penelitian hukum sosiologis, pengolahan data pada hakikatnya 

adalah kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis yaitu undang-undang. 

Untuk menentukan teknik analisa data yang digunakan, harus kembali 

memperhatikan bentuk penelitian yang dilakukan. Guna menyesuaikan dengan 

tipe penelitian ini, maka analisis data dalam penulisan ini adalah pendekatan 

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) BAB, tidak terhitung kata 

pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu : 

BAB.I. PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, 

pembalasan permasalahan, perumusan permasalahan. tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistimatika penulisan. Latar belakang permasalahan 

menguraikan mengenai notaris dalam pembuatan akta wasiat menjadi alasan 

untuk diteliti. Agar didalam penulisan skripsi tidak menyimpang dari topik yang 

diambil maka penulis perlu membatasi permasalahan, yaitu mengenai kewajiban 

dan tanggungjawab notaris atas akta wasiat yang dibuat di hadapannya. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan 

permasalahan-permasalahan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan 

penelitian. Kemudian juga di paparkan mengenai kegunaan penelitian dan 

sistimatika penulisan. Di harapkan penelitian yang dilakukan memberikan 

sumbangan baik secara teoritis maupun praktis. 

BAB.Il. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dari kata-kata kunci yang 

berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai 

tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah kewajiban, 

tanggung)awab, notaris, akta wasiat baik pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur, 

bentuk-bentuk, serta syarat-syarat pembuatannya. 

BAB.III. PEMBAHASAN 

Bab tiga berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan 

tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan 

mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta 

wasiat agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik, kewajiban-kewajiban yang 

harus dilakukan notaris seteiah akta wasiat dibuat terdiri dari pengertian secara 

umum, notaris pembuat wasiat bukan pembuat keterangan waris. notaris 

pembuat wasiat juga pembuat keterangan waris, serta tanggungjawab notaris 

terhadap akta wasiat yang dibuat di hadapannya. 
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BAB.IV. PENUTUP ( Kesimpulan dan Saran) 

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristaiisasi dari 

pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa 

sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan 

tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat yang dibuat di 

hadapannya. 



B A B I I 

T I N J A U A N P U S T A K A 

Tinjauan Tentang Hak Atas Tanab 

1. Pengertian Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau 

badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah yang memberi wewenang 

kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan dalam 

batas-batas yang diatur oleh perundang-undangan. Hak atas tanah 

memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah kepada subjeknya, oleh 

karena itu hak jaminan bukanlah hak atas tanah. Menurut Pasal 4 ayat (2), 

hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan demikian pula bumi, air dan ruang angkasa yang ada diatasnya 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah dalam batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain. 

Hak atas tanah tidak meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh 

bumi, untuk mengambil kekayaan alam tersebut diperlukan hak lain yaitu 

kuasa pertambangan yang diatur dalam undang-undang pokok pertambangan 

dan gas bumi. Hak atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban 

dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah 

yang dihaki. Sesuatu yang boleh. wajib dan atau dilarang untuk diperbuat 

itulah yang merupakan pembcda antara berbagai hak penguasaan atas tanah 

yang diatur dalam Hukum Tanah Negara yang bersangkutan. 

11 
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2. Macam-Macam Hak Atas Tanah 

a. Macam-Macam Hak Atas Tanah Sebelum UUPA 

Sebelum berlakunya undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 

tahun 1960, hukum agraria lama mempunyai sifat dualisme, sehingga pada 

waktu itu terdapat dua sistem pengaturan hukum tanah, terhadap tanah-

tanah adat berlaku peraturan hukum adat, sedangkan pada tanah barat 

diberlakukan menurut hukum perdata barat, macam-macam tanah adat 

antara lain : 

1. Tanah Hak Uiayat 

Hak uiayat adalah hak persekutuan hukum terhadap tanah yang 

bukan hak perseorangan, yang menjadi obyek hak uiayat tidak hanya 

tanah saja tetapi meliputi juga hutan belukar, perairan dan tanaman 

yang tumbuh sendiri beserta binatang yang hidup liar. Menurut 

ketentuan hukum adat, hak uiayat dapat berlaku ke dalam dan ke luar. 

Berlaku ke dalam artinya anggota masyarakat dapat mengambil 

keuntungan dari tanah, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat 

disana. Sedangkan berlaku ke luar artinya bahwa orang luar hanya 

boleh memungut hasil tanah dan lain-lainnya dalam lingkungannya 

sesudah mendapat izin dari kepala adat atau masyarakat dan membayar 

uang pcngakuan yang disebut recognite ( Mesi ). 
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2. Hak Milik (Adat) 

Hak milik ( adat ) adalah hak perseorangan yang paling kuat, 

Pemegangnya mempunyai wewenang yang luas terhadap tanahnya, 

asal memperhatikan hak uiayat sepanjang masih ada, memperhatikan 

hak pemilik tanah lain, memperhatikan ketentuan adat dan peraturan 

lain. Subyek hak milik tidak hanya individu, tetapi persekutuan hukum 

dapat pula mempunyai hak milik adat seperti desa. 

3. Hak Menikmati 

Hak menikmati adalah hak orang luar dari masyarakat yang telah 

diizinkan membuka sebidang tanah dalam lingkungan beschekking 

recht, untuk menikmati hasilnya yang hanya berlaku satu panenan. 

Disini ditekankan adanya hak menikmati sebagian hak orang luaran 

masyarakat bila mereka hanya mengerjakan tanah yang bersangkutan 

seiama satu panenan saja. Sementara untuk anggota masyarakat sendiri 

batas antara hak menikmati dangan hak milik tidak ada. 

Sedangkan macam-macam Hak Tanah Barat antara lain : 

1. Hak Milik atau Hak Eigendom 

Hak Eigendom adalah hak untuk menikmati kegunaan 

suatu kebendaan dengan Icluasa, dan untuk berbuat bebas 

terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal 

tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 

umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak 
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menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, 

kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan 

pencabutan hak demi kepentingan umum berdasarkan atas 

ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi 

( Pasal 570 KUH Perdata ). 

2. Hak Opstal atau Hak Numpang Karang 

Hak Opstal adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai 

gedunggedung, bangunan, dan penanaman diatas pekarangan 

orang lain (Pasal 711 KUH Perdata) 

3. Hak Erfpacht atau Hak Usaha 

Hak Erfpacht adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati 

sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tidak bergerak milik 

orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan 

kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, 

baik berupa uang, hasil atau pendapatan ( Pasal 720 KUH 

Perdata) 

b. Macam-Macam Hak Atas Tanah Seteiah UUPA 

Seteiah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 

1960, hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA adalah : 
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1. Hak Milik 

Pengertian Hak Milik tercantum dalam Pasal 20 UUPA : Hak 

Milik adalah hak turun-temunin, terkuat dan terpenuhi yang dapat 

dipunyal orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 

6. Dari pengertian tersebut hak milik mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut: 

a. Turun Temurun 

artinya Hak Miiik atas tanah dimaksud dapat beralih karena 

hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada 

ahli waris. 

b. Terkuat 

artinya bahwa hak Milik atas tanah tersebut yang paling kuat 

diantara hak-hak atas tanah yang lain. 

c. Terpenuh 

artinya bahwa Hak Milik atas Tanah tersebut dapat digunakan 

untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. 

d. Dapat beralih dan dialihkan 

e. Dapat dibebani kredit dengan dibebani hak Tanggungan 

f. Jangka waktunya tidak terbatas, 

Yang dapat mempunyai Hak Milik menurut Pasal 21 UUPA adalah: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan-badan hukum tertentu 
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c. Badan-badan hukxim yaiig bergerak dalam lapangan sosial dan 

keagamaan sepanjang tanahnya dibuat untuk itu. 

Ada dua cara terjadinya dan cara mendapatkan hak milik, cara 

pertama dengan peralihan ( Beralih atau Dialihkan ), hal ini berarti ada pihak 

yang kehilangan dan pihak lain mendapatkan suatu hak milik. Selain cara 

tersebut, UUPA menentukan cara kedua yaitu dengan menurut Hukum Adat, 

dengan penetapan pemerintah dan karena undang-undang,( Pasal 22 UUPA). 

Dalam Pasal 27 UUPA disebutkan tentang hal-hal yang 

menyebabkan hapusnya Hak Milik, apabila : 

a. Tanahnya Jatuh Kepada Negara : 

1. Karena pencabutan berdasarkan Pasal 18 ( UU Nomor 2 Tahun 

1961 ). 

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ( keppres 

Nomor 55 Tahun 1993 ). 

3. Karena diterlantarkan. 

4. Karena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2) UUPA. 

b. Tanahnya Musnah. 

2. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha adalah hak atas tanah bagi pemegangnya guna 

mengusahakan tanah diseklor pertanian, petemakan. atau perikanan atas 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara { Pasal 28 ayat (1) UUPA ), 
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Hak guna usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung 

oleh negara. misalnya melalui pelepasan hak atas tanah, bangunan, dan 

tanaman diatasnya kepada negara sesuai peraturan peundang-undangan 

( Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996). 

Secara umum hak guna usaha dapat diberikan kepada subyek hak 

dengan luas paling sedikit 5 hektar dalam jangka waktu 25 tahun dan 

perpanjangan 25 tahun, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain atau 

dijadikan jaminan utang melalui pembebanan hak tanggungan ( Pasal 28, 

Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 2, 8,15,16 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 ) Orang perorangan hanya dapat 

mempunyai hak guna usaha maksimum 25 hektar, sedangkan luas 

maksimum untuk badan hukum masing-masing ditetapkan oleh Menteri 

( Pasal 5 PP Nomor 40 tahun 1996 ). Sedang badan hukum asing dapat 

mempunyai hak guna usaha melalui penanaman modal asing bersifat 

patungan didirikan menurut hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia. 

Sebelum berakhir jangka waktu hak guna usaha dapat diperpanjang 

dan jika telah berakhir hanya dapat diajukan permohonan baru, sepanjang 

pemegang hak masih memenuhi syarat dan tanahnya masih diusahakan 

secara layak, dengan catatan bahwa harus sesuai dengan perkembangan 

rencana penggunaan dan peruntukan tanah bersangkutan pada saat itu 

( Pasal 9 PP Nomor 40 tahun 1996 ) Hak Guna Usaha yang tidak lagi 

diusahakan pemegangnya maka dalam jangka waktu satu tahun harus 

melepaskan atau mengalihkan haknya kepada negara atau pihak lain. 
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dengan sanksi bahwa haknya hapus demi hukum, sedangkan bangunwi, 

tanaman dan benda-benda diatasnya dapat dibongkar sendiri ataupun 

diganti rugi oleh negara, nilainya diputuskan oleh Presiden ( Pasal 30 ayat 

(2) UUPA Jo Pasal 18 PP Nomor 40 tahun 1996 ). 

Hak Guna Usaha hapus karena : 

a. Jangka waktunya berakhir. 

b. DIhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak dipenuhi. 

c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. 

d. Dicabut untuk kepentingan umum. 

e. Diterlantarkan. 

f. Tanahnya musnah. 

g. Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) UUPA. 

3. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka 

waktu paling lama 30 tahun. ( Pasal 35 UUPA ) Hak Guna Bangunan 

diberikan dengan luas tidak melebihi batas maksimum / Ceiling ) jangka 

waktu paling lama 30 tahun dan perpanjangan 20 tahun, dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan utang melalui 

pembebanan Hak Tanggungan { Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 UUPA Jo 

Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 34 PP Nomor 40 tahun i 996 ). 
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yang dapat mempunyai hak guna bangunan iaiah diatur dalam Pasal 36 

UUPA; 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

Hapusnya Hak Guna Bangunan disebutkan dalam Pasal 40 UUPA, Hak 

Guna Bangunan hapus karena : 

a. Jangka waktu berakhir 

b. DIhentikan sebelum Jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak dipenuhi 

c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir 

d. Dicabut untuk kepentingan umum 

e. Diterlantarkan 

f. Tanahnya musnah 

g. Ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (2) UUPA. 

4. Hak Pakai 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara alau tanah milik 

orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 
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bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan undang-undang ini. ( Pasal 41 UUPA ) 

Yang dapat mempunyai Hak Pakai iaIah : 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan 

berkedudukan di indonesia 

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Hak Pakai dapat beralih dan dialihkan sepanjang dimungkinkan 

dalam perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan dengan ketentuan 

bahwa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penguasa hak atas 

tanahnya, dalam hal ini persetujuan dari penguasa hak atas tanahnya, dalam 

hal ini persetujuan tertulis dari pemegang hak miliknya atau pemegang hak 

pengelolaannya atau alas tanah negara dengan ijin tertulis dari pejabat 

berwenang ( Pasal 43 UUPA Jo Pasal 54 PP Nomor 40 tahun 1996 ). 

5. Hak Sewa Untuk Bangunan 

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa alas 

tanah. apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk 

keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang 

sebagai sewa. 
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( Pasal 44 UUPA ) yang dapat mempunyai hak sewa diatur dalam 

Pasal 45 UUPA iaIah : 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 

Hak yang diberikan hanya kepada warga negara indonesia untuk 

membuka tanah dan memungut hasil hutan yang pelaksanaannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah ( Pasal 46 UUPA ). 

7. Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan 

Hak guna air iaIah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu 

dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Hak guna air serta 

pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. 

(Pasal 47 UUPA) 

8. Hak Guna Ruang Angkasa 

Hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tenaga 

dan ruang angkasa guna usaha-usaha memeiihara dan memperkembangkan 
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kesuburan bumi, air serta kekayaan alam dan pelaksanaannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. ( Pasal 48 UUPA ). 

9. Hak-hak Tanah Untuk Keperluan Suci dan Sosial 

Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan 

dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang 

cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. 

Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud 

dalam Pasal 4 UUPA dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh 

negara dengan hak pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. { Pasal 47 UUPA ) 

3. Peralihan Hak Atas Tanah 

1. Sebelum UUPA 

a. Zaman Sebelum Kemerdekaan 

Pada zaman Kolonial Beianda, dalam Pasal 131 Indische 

Staatsregcling ( IS ) digambarkan adanya sistem hukum yang pluralistik 

karena dibcrlakukannya hukum adat. hukum Perdata maupun hukum Pidana 

formil dan materiil. Dengan kata lain di llindia Beianda pada waktu berlaku 

bersama-sama hukum adat dan hukum barat. '̂ 

^' Karlini SoejenJii), Tafsir Sosial Hukum I'I'AT-Solaris Ketikn \Hnangani Perjanjian 
Peralihan Hak Alas Tanah Yang Herpolensi Konfiik,. ( Yogvakarfa Kanisius. 2001) hal 4H. 

file:///Hnangani
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Di dalam Staatsblad TaKvn IK70 Nomor 55 dan ditambahkan 

sebagai syarat-syarat baru dari Pasal 62 Regerings Reglement terdiri atas 

tiga ayat yang kemudian pada Tahun 1970 ditambah dengan ketentuan-

ketentuan Agrarische Wet yang merupakan lima ayat baru, yaitu ayat empat 

sampai dengan delapan. Pasal 62 Regerings Reglement tersebut kemudian 

menjadi Pasal 51 Indische Staatsregeling. Lengkapnya Pasal 51 IS adalah 

sebagai berikut: 

1. Gubemur Jenderal tidak boleh menjual tanah. 

2. Didalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang 

diperuntukkan perluasan kota dan desa serta mendirikan bangunan-

bangunan kerajinan atau industri. 

3. Gubemur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut 

ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Adapun tanah-

tanah yang telah dibuka oleh orang-orang indonesia asli atau yang 

dipunyal oleh desa sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar 

lainnya, tidak boleh dipersewakan. 

4. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi 

diberikan tanah dengan hak erfpacht sclama lebih dari 75 tahun. 

5. Gubemur Jenderal menjaga jangan sampai ada pemberian tanah yang 

melanggar hak-hak penduduk Indonesia asli. 

6. Gubemur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka 

oleh orang Indonesia asli untuk keperluan mereka sendiri atau tanah-

tanah kepunyaan desa sebagai tempat penggembalaan umum 
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berdasarkan Pasal 133 dan untuk keperluan pengusahaan tanaman yang 

diselenggarakan atas perintah atasan, dengan pemberian ganti rugi yang 

layak. 

7. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang Indonesia asli dengan hak milik ( 

menurut istilah perundang-undangan agraria waktu itu, hak pakai 

perorangan yang turun-temurun ) atas permintaan pemiliknya yang sah 

diberikan kepadanya dengan hak eigendom dengan pembatasan-

pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi dan 

dicantumkan dalam surat ordonansi-nya, yaitu mengenai kewajiban-

kewajibannya terhadap negara dan desa serta wewenang untuk 

menjualnya kepada bukan orang indonesia asli. 

8. Menyewakan tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-

orang indonesia asli kepada bukan orang indonesia asli dilakukan 

menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan ordonansi/' 

Hukum agraria yang berlaku sebelum tanggal 24 September 1960 

bersumber pada Hukum Adat { Hukum Agraria Adat ) dan Kitab undang-

undang Hukum Perdata Indonesia ( hukum agraria Barat ). Berlakunya 

Hukum Agraria Adat bersama-sama dan berdampingan dengan hukum 

agraria barat itulah yang menyebabkan hukum agraria tersebut bersifat 

dualistis. 

Ihid Hal 52-53 
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Tanah-tanah yang tunduk pada hukum agraria adat antara Iain 

adalah tanah-tanah uiayat, tanah milik ( yasan ), tanah usaha dan tanah 

gogolan; sedangkan tanah yang tunduk pada hukum agrana barat antara lain 

tanah Eigendom, tanah Erfpacht dan tanah Opstal. 

Dengan adanya dualisme Hukum Agraria yang berlaku di 

Indonesia, maka dalam praktek terjadilah perbedaan aturan mengenai 

peralihan hak atas tanah, yaitu : 

a. Yang Tunduk Pada Hukum Adat 

Untuk peralihan hak atas tanah, perpindahan atau balik namanya harus 

melalui Kepala Desa. 

b. Yang Tunduk Pada Hukum Barat 

Untuk peralihan hak atas tanah, perpindahan atau balik namanya harus 

melalui overschrijving ambtenaar. Seiama masa Pemerintahan Jepang, 

masalah tanah dianggap sebagai masalah yang penting sehingga 

diperlukan perhatian dan pengkajian yang serius. Undang-undang yang 

mengatur secara langsung terhadap tanah adalah undang-undang 

Balatentara Dai Nippon No. 17 Tahun 1942 yang berlaku mulai tanggai 

I Juni 1942 tentang Tanah Partikelir menjadi Tanah Negeri. 

Tanah Partikelir adalah tanah Hak Eigendom yang berasal dari 

Gubememen Beianda pada saat Oosl Indische Compagnie yang 

diberikan kepada pegawai tinggi Gubememen atau yang dijual kepada 
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rakyat biasa demi mendapatkan uang untuk menutup kas Gubememen. 

Tanah Partikelir pada umumnya terdapat dua macam, yaitu : 

> Tanah Kongsi adalah bagian tanah partikelir yang dikuasai 

langsung oleh tuan tanah. 

> Tanah Usaha adatah tanah yang dipunyai oleh rakyat. 

Sifat kenegaraan yang juga disebut "Hak Pertuanan'\ misalnya 

hak untuk mengangkat dan membcrhentikan kepala desa, hak untuk 

menuntut kerja paksa ( Rodi ) atau memungut uang pengganti kerja 

paksa dari penduduk, hak memungut pajak, hak untuk mendirikan pasar-

pasar, hak untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali memotong 

rumput bagi keperluan tuan tanah, hak menuntut penduduk menjaga 

rumah atau gudang tanah seminggu sekali, dan Iain-Iain hak yang 

bersifat kenegaraan terhadap penduduk di atas tanah usaha milik 

penduduk." 

Akibat hukum dengan dijadikannya tanah partikelir menjadi 

tanah negara, maka yang menjadi tuan tanah adalah Pemerintah 

Balatentara Dai Nippon, sedangkan status tanah yang sebelumnya 

perorangan itu dijadikan pegawai pemerintahan dengan tetap bekerja 

mengurus tanah partikelir atas perintah Pemerintah Balatentara Dai 

Nippon. 

'̂ fla?mn Wargakusumah. Ifukum Agraria I. { Jakarta : (iramedia 1992 I hal. 22. 
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Dengan demikian, hukum pertanahan yang berlaku pada saat 

zaman Pemerintah Pendudukan Jepang adalah seperti hukum yang 

berlaku pada saat zaman Kolonial Beianda. Terhadap tanah hak Barat 

berlaku ketentuan hukum tanah Barat ( Termasuk Jepang ), dan terhadap 

tanah Adat berlaku hukum tanah Adat ( Bagi Pribumi ). Dengan kata 

lain, Pemerintah Penduduk Jepang tidak pemah mengadakan pembahan-

perubahan di bidang Hukum Perdata ( Termasuk Hukum Tanah ) dan 

mempertahankan hukum perdata yang berlaku pada saat sebelum 

pendudukannya di Indonesia, yaitu terdiri dari hukum barat dan hukum 

adat termasuk dalam hal ini tentang prosedur peralihan hak atas 

tanahnya.̂ * 

Zaman Seteiah Kemerdekaan Dan Sebelum UUPA Diundangkan 

Pada awalnya, pemuka-pemuka Indonesia mencoba membangun 

hukum indonesia dan melepaskan diri dari ide hukum kolonial. Namun, 

akhimya kesuiitan muncul dalam merealisasikannya berkenaan dengan 

keragaman hukum rakyat yang umumnya tidak terumuskan secara 

ekplisit, di samping sulitnya merubah alur konfigurasi struktur hukum 

yang telah ada sejak zaman kolonial. Di samping itu. sudah barang lentu 

pola lama ( Aturan-Aturan, Badan-badan, Lembaga Hukum ) yang telah 

dikenal pada zaman kolonial dipcrtahankan demi mencegah terjadinya 

kekosongan hukum. Pengukuhan pemberlakuan ketentuan hukum lama 

Kartini Socjcndro. Op. CiU hal. 58, 
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diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan 

dengan jelas bahwa: 

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku 

seiama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini". 

Pemberlakuan hukum agraria lama bersifat dualisme tersebut 

sifatnya sementara sambil menunggu terbentuknya ketentuan hukum 

yang baru yangsesuai alam kemerdekaan. Hal ini terbukti dengan 

dilakukannya usaha-usaha untuk penyesuaian dengan negara yang sudah 

merdeka, yaitu ; 

1. Menggunakan tafsir yang sesuai dengan keadaan. 

2. Mencabut peraturan yang tidak sesuai dengan negara merdeka 

3. Melakukan perubahan dan penambahan peraturan baru yang 

diperlukan. 

Di dalam tata hukum Indonesia sebelum berlakunya UUPA. hukum 

agraria meliputi kaidah-kaidah hukum yang beraneka macam. Kaidah-

kaida tersebut dapat dibicarakan sebagai satu rangkaian yang merupakan 

satu bidang hukum yang terdiri sendiri, yaitu hukum agraria. Pertama, 

karena kaidah-kaidah itu mempunyai obyek yang sama, yaitu bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua, membicarakan 
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kaidah-kaidah tersebut st;bagai satu kesatuan akan mempermudah orang 

mempelajarinya/' 

2. Seteiah UUPA 

Di dalam UUPA terdapat "jiwa dan ketentuan-ketentuan" yang 

harus dipergunakan sebagai ukuran bagi berlaku-tidaknya peraturan 

peraturan yang lama, yang dalam hal ini harus dibatasi pada hal yang 

pokok-pokok saja, misalnya : 

a. UUPA tidak menghendaki berlangsungnya dualisme dalam hukum 

agraria. 

b. UUPA tidak mengadakan perbedaan antara Warga Negara Indonesia 

asli dan keturunan asing. 

c. UUPA tidak mengadakan perbedaan antara laki-laki dan wanita 

dalam hubungannya dengan soal-soal agraria. 

d. UUPA tidak menghendaki adanya exploitation de Thomme par 

I'homme (penghisapan manusia oleh manusia). 

Hukum Adat yang berlaku bukanlah Hukum Adat yang mumi. 

Hukum Adat ini perlu disesuaikan dengan asas-asas dalam UUPA. 

Hukum Ada! ini tidak boleh bertentangan dengan : 

a. Kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa. 

'̂ [Hfx-di Harsiino. I ni/ting-undang Poknk Agraria-Sejarah Penyusunan. fsi dan 
Pelaksanaannya Hukum Agraria Indnne.sia. { Jakarta : Djamhatan 1999) hal. 7-8. 
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b. Sosialisme indonesia 

c. Peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA. 

d. Peraturan-peraturan perundangan lainnya. 

e. Unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.̂ ' 

Seperti kita ketahui bahwa setiap perjanjian yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

dan dihadapan pejabat yang ditunjuk Menteri yaitu Pejabat Pembuat Akta 

Tanah ( PPAT ). Peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) memang tidak ada sanksinya bagi 

para pihak, namun para pihak akan menemukan kesuiitan praktis, yakni 

penerima hak tidak akan dapat mendattarkan peralihan haknya sehingga 

tidak akan mendapatkan sertiflkat atas namanya. Oleh karena itu, jalan yang 

dapat ditempuh adalah dengan mengulangi prosedur peralihan haknya 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). Tetapi cara ini terganlung 

dari kemauan para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 

37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

ditegaskan bahwa : 

"Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

melalui jual-bcli, tukar-menukar, hibah, pcmasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui 

lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

"* Sudargo (iaulama. Tafsir Undang-undang Pokok Agraria. ( Bandung : Alumni, 1981) 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku". 

Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalamm 

peralihan hak atas tanah dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan 

hukum dan dihadiri juga oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang 

memenuhi syarat yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan 

lama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur 

bahwa terhadap bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat, pembuatan 

akta dimaksud harus disaksikan oleh seorang kepala desa dan seorang 

pamong desa. Hal tersebut merupakan salah satu penyempumaan peraturan 

pendaftaran tanah yang lama, khususnya untuk mewujudkan peran aktif 

pendaftaran tanah dalam rangka turut membangun desa tertinggal dan 

sekaligus memberikan sumbangsih bagi program pengentasan kemiskinan. 

Hal ini berarti pula bahwa profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah { PPA'f ) 

harus sampai ke pelosok-peiosok tanah air, tidak hanya berkonsentrasi di 

pusat kota yang ramai.'" 

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah 

1. Pengertian Hibah 

Pengertian hibah pada umumnya menurut pendapat masyarakat tidak 

banyak berbeda dengan pengertian hibah yang terdapat di dalam peraturan 

perundang-undangan, hanya saja pengertiannya lebih singkal; Pengertian 

Sot-'larman Bniiosoclamd. -ispi'k Teknis Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah. 
{Yogyakarta : Dcputi Menteri Negara Agraria Kepala l i l 'N . Makalah Seminar 1997) hal. 9 
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hibah pada umumnya adalah pemberian sesuatu barang atau benda dari 

pemberi hibah kepada penerima hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. 

Barang atau benda yang dijadikan obyek bisa benda bergerak maupun benda 

tetap (Tanah). 

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUH 

Perdata ) hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu 

hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 

menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu. Penghibahan ini digolongkan pada apa yang 

dinamakan perjanjian "Dengan Cuma-cuma" ( Dalam bahasan Beianda : 

"Om Niet") dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya 

adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak usah 

memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga 

dinamakan perjanjian "Sepihak" ( Unilateral) sebagai iawan dari perjanjian 

"Bertimbal Balik" ( Bilateral ) . Perjanjian yang banyak tentunya adalah 

bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu 

prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi. Perkataan diwaktu 

hidupnya si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari 

pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament ( Surat 

Wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si 

pemberi hibah meninggal dunia dan setiap waktu seiama si pemberi itu 

masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam 

testament itu dalam KUH Perdata dinamakan "Legaat" { Hibah Wasiat ) 
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yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu 

perjanjian. Karena penghibahan menurut KUH Perdata adalah suatu 

perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali 

secara sepihak oleh si pemberi hibah. Kalau kita perhatikan, bahwa 

penghibahan dalam sistem KUH Perdata adalah seperti halnya jual beli atau 

tukar menukar bersifat obligatoir saja, dalam arti belum memindahkan hak 

milik. karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya levering 

atau penyerahan secara yuridis, yang cara-caranya seperti dalam melakukan 

jual beli. Dikatakan bahwa penghibahan, disamping jual beli dan tukar 

menukar merupakan suatu titel bagi pemindahan hak milik. 

2. Syarat-Syarat Sahnya Pemberian Hibah 

Pada dasamya setiap orang dan atau badan hukum diperboiehkan 

diberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh 

undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu ( yang cakap melakukan 

perbuatan hukum ). Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang 

dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan 

sehat jasmani dan rohaninya. 

Adapun syarat-syarat syahnya pemberian hibah adalah sebagai 

berikut : 

a. Sudah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum ( Pasal 421 dan 

426 KUH Perdata ). 

b. Mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. 
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c. Pemberi hibah bukan antara suami istri seiama perkawinan. 

d. Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi. 

3. Cara Pemberian Hibah 

Di dalam Pasal 1682 KUH Perdata menetapkan bahwa tiada suatu 

hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat, atas ancaman 

batal. dilakukan selainya dengan suatu akta Notaris, yang aslinya disimpan 

oleh Notaris itu. Temyata dalam Pasal 1687 KUH Perdata yang ditunjuk 

berbunyi :'^' 

"Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau 

suratsurat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan 

lain tidak memerlukan suatu akta. dan adalah sah dengan penyerahan 

belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang 

menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah". Dari pasal-pasal 

1682 dan Pasal 1687 tersebut dapat kita lihat bahwa penghibahan benda 

tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris, tetapi 

untuk menghibahkan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagihan 

utang atas tunjuk ( Aantoonder ) tidak diperlikan sesuatu formalitas dan 

dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja 

kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang 

menerima pemberian hibah atas namanya. 

Pasal 1682-1687 KUH Perdata 
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Dalam sistem KUH Perdata yang selalu memperinci suatu proses 

pemindahan hak milik menjadi dua babakan atau tahapan, yaitu babakan 

"Obligatoir" dan babakan "Zakelijke OvereenkomsU (yaitu leveringnya ), 

penghibahan yang dilakukan secara "Tunai" tersebut sekaligus pada waktu 

atau saat yang sama. Hal yang sama teijadi pada Jual beli kecil-kecilan 

yang kita lakukan sehari-hari, dimana pihak pembeli mengambil sendiri 

barang yang ditawarkan sambil memberikan uang harganya kepada pihak 

penjual. Pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan perbuatan akta 

notaris untuk penghibahan tanah, hal ini juga sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan Peraturan 

Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka 

penghibahan tanah ( Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 

Tahun 1997 ) harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( 

PPAT ) seperti halnya jual beli tanah. Adapun Pejabat Pembuat Akta 

Tanah ( PPAT ) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para notaris. 

Didalam ketentuan Pasal 1683 KUH Perdata menetapkan sebagai 

berikut: 

"Tiada suatu hibah mengikat si pengibah atau mcnerbitkan sesuatu 

akibat yang bagaimanapun, selainya mulai saat penghibahan itu dengan 

katakata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh 

seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah 
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dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghi bahan yang telah 

diberikan kepadanya di kemudian hari".'" 

Apabila penerima hibah tersebut tidak dilakukan di dalam surat 

hibahnya sendiri, maka hal tersebut dapat dilakukan didalam suatu akta 

otentik kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu 

dilakukan di waktu si pemberi hibah masih hidup dalam hal mana 

penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya akan berlaku sejak saat 

penerimaan itu dtberitahukan kepadanya. 

4. Hapusnya Hibah 

Saat lahimya suatu hibah adalah ketika seseorang diwaktu 

hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali 

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu. Hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang 

sudah ada, apabiia mengenai barang-barang yang harus akan ada di 

kemudian hari, maka hibahnya tidak sah atau batal. Pemberi hibah 

diperboiehkan untuk mempeijanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan 

atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan. baik benda-benda 

bergerak maupun benda-benda tak bergerak atau bahwa ia dapat 

memberikan kenikmatan atau menikmati hasil tersebut kepada orang lain: 

dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab ke 

sepuiuh buku ke dua KUH Perdata. . -

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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Sedangkan si peneriama hibah baik perorangan maupun badan 

hukum layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima 

hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. 

Kalau ia masih dibawah umur. diwakili oleh walinya atau diserahkan 

kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan 

tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris 

atau bukan ahli waris. baik orang muslim maupun non muslim. yang 

semuanya adalah sah hukumnya. Suatu hibah dapat hapus apabila dibuat 

dengan syarat-syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang 

atau beban-beban lainnya, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam 

akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya 

( Pasal 1670 KUH Perdata ). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa 

diperboiehkan untuk memperjanjikan bahwa si penerima hibah akan 

melunasi beberapa utang si pemberi hibah, asal disebutkan dengan jelas 

utang-utang yang mana ( Kepada siapa dan berapa jumlahnya ). Kalau itu 

tidak disebutkan dengan jelas makajanji seperti itu akan membuat hapus 

penghibahannya. 

Menurut Pasal 1672 KUH Perdata pemberi hibah dapat 

memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang 

telah di bcrikannya baik dalam hal si penerima hibah sendiri maupun 

dalam halnya si penerima hibah beserta keturunan-keturunannya akan 

meninggal lebih dahulu dari pada si pemberi hibah, tetapi hal ini tidak 

dapat dipcrjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan si pemberi hibah 



38 

sendiri. Akibat dari hak untufk mengambil kembali barang yang telah 

dihibahkan adalah memberikan kepada suatu janji yang dicantumkan 

dalam perjanjian hibah, suatu kekuatan berlaku terhadap pihak-pihak 

ketiga, sehingga menimbulkan suatu keadaan seperti yang kita telah 

jumpai dalam suatu jual beli dengan hak membeli kembali. 

C. Kecakapan dalam Melakukan Perbuatan Hukum 

Meskipun setiap manusia tidak terkecuali sebagai pendukung hak 

dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap melakukan perbuatan hukum. 

Seseorang yang dinyatakan tidak cakap adalah orang yang secara umum 

cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu tidak. 

I . Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata 

Di dalam hukum perdata dijelaskan bahwa setiap anak, berapapun 

juga umumumya wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang 

tua wajib memeiihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah 

umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak 

membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut 

besamya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan 

anak-anak mereka. Seiama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai 

dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh orang tua 

tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. 

Kekuasaan orang tua itu pada umumnya dilakukan oleh si ayah. Jika 

si ayah berada di luar kemungkinan melakukan kekuasaan itu yang 
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melakukan kekuasaan adatah si ibu. Orang tua, meskipun mereka Itu tidak 

mempunyai kekuasaan orang tua ( Karena telah teijadi perceraian ), wajib 

memberi tunjangan bagi pemeliharaan dan penghidupan anak-anak mereka. 

Di dalam KUH Perdata mengenai 3 (tiga) macam anak, yaitu: 

a. Anak Sah 

Diatur dalam pasal 250 sampai dengan Pasal 271a KUH Perdata. Anak 

yang dilahirkan atau dibesarkan seiama perkawinan, memperoleh suami 

sebagai bapaknya ( Pasal 250 KUH Perdata). 

b. Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui. 

Dalam hubungan zinah (overspel), maka menurut Pasal 32 KUH 

Perdata, perkawinan antara keduanya tidak dapat dilakukan, sedang 

anak yang dilahirkan dalam hubungan Ini sekali-kali tidak boleh diakui 

(Pasal 283 KUH Perdata). Dalam hubungan incest (penodaan darah), 

perkawinan ini dapat disahkan kalau ada ijin dari Presiden/Menteri 

Kehakiman (Pasal 31 KUi I Perdata). 

2. Kecakapan Bertindak Dalam Hukum Perdata 

Kecakapan bertindak (Hendelingsbokwaam) mcnunjukan 

kepada kewenangan yang umum, kewenangan umum untuk menutup 

perjanjlan-perjanjian lebih luas lagi. untuk melakukan tindakan hukum 

pada umumnya, sedang kewenangan bertindak menunjuk kepada yang 

khusus. kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus, 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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ketidakwenangan hanya menghalang-halangi untuk melakukan tindakan 

hukum tertentu. Adanya orang-orang yang dinyatakan tak cakap 

bertindak, pada umumnya berkaitan dengan masalah "Kehendak". 

undang-undang berangkat dari anggapan jadi bukan atas dasar 

kenyataan. Bahwa orang-orang tertentu tidak atau belum dapat 

menyatakan kehendaknya dengan sempuma, dalam arti belum dapat 

menyadari sepenuhnya akibat hukum yang muncul dari pernyataan 

kehendaknya, sehingga atas tindakan hukum mereka yang merupakan 

pemyataan kehendaknya tidak dapat diberikan akibat hukum 

sebagaimana biasanya. Dengan perkataan lain, dalam hal ada masalah 

ketidakcakapan, ketidak sempumaan dalam segi kehendaknya lain dari 

pada apa yang telah kita bicarakan pada kesesatan, paksaan dan 

penipuan. Dimana orang-orang yang merasa tersesat, dipaksa, atau ditipu 

adalah orang-orang yang memang cakap untuk bertindak, orang yang 

tahu betui akibat hukum dari pemyataannya, hanya kehendaknya yang 

cacat dalam arti tidak murni. Disini yang dinyatakan tidak cakap kecuali 

istri adalah orang-orang yang dalam penyelenggaraan kepentingannya 

diurus dan diwakili oleh orang lain ( Orang tua. wali. curator ). Prinsip 

undang-undang tentang kecakapan bertindak adalah undang-undang 

berangkat dari anggapan. bahwa setiap orang pada asasnya adalah cakap 

untuk bertindak, cakap melakukan tindakan hukum. I'idak cakap 

merupakan suatu perkecualian atas asas tersebut diatas dan orang hanya 

tahu cakap. kalau undang-undang menyatakannya demikian. Karenanya 
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untuk mengetahui siapakah orangorang yang tidak cakap untuk 

bertindak, kita harus melihatnya dalam undangundang. Orang-orang 

yang menurut undang-undang dinyatakan tak cakap untuk melakukan 

pertiuatan hukum, adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 

KUH Perdata, ada 3 (tiga) golongan yaitu: 

a. Orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai usia 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pemah kawin (Pasal 330 KUH 

Perdata) sekarang usia dewasa ini ditentukan 18 (delapan belas) 

tahun (dalam Undang-undang Perkawinan nomor : I tahun 1974 

Pasal 47), demikian pula Undnag-undang tentang Jabatan Notaris 

(Undang-undang nomor : 30 tahun 2004) menentukan usia 18 

(delapan belas) tahun atau telah menikah sebagai syarat untuk 

menghadap, membuat akta Notaris (Pasal 39 ayat (I ) butir a). 

b. Orang yang dibawah pengampuan (Pasal 433 KUH Perdata). 

c. Perempuan bersuami. 

Sekarang ini perempuan bersuami tidak termasuk lagi, maksudnya 

seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah 

cakap melakukan perbuatan hukum sendiri (SF.MA nomor : 3/1963 

juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974). 

3. Arti Dan l ungsi Perwalian 

Art! daripada perwalian menurut hukum perdata islam adalah 

kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu 
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perbuatan hukum kebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang 

tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak 

cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, wali adalah orang yang 

diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan 

pada Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 adalah 

sebagai berikut: 

"Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendakiah 

walinya mengimlakkan denganjujur". 

Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak 

wall terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Perincian hak 

dan kewajiban wali dalam hukum islam dapat diungkapkan beberapa garis 

hukum, baik yang ada dalam undang-undang perkawinan maupun ada dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

Di dalam Hukum Perdata perwalian diatur dalam Pasal 331 sampai 

dengan Pasal 418 KUH Perdata. Sedangkan arti dari perwalian itu sendiri 

menurut Hukum Perdata adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurus 

harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa. jika anak itu tidak berada 

di bawah kekuasaan orang tua. 

D. Pengertian dan Fungsi Balai Harta Peninggaian 

Balai Harta Peninggaian ( BHP ), adalah unit pelaksana 

penyelenggara hukum dibidang harta peninggaian dan perwalian dalam 
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lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asa^i Manusia Republik 

Indonesia, yang secara administratif berada dibawah Kantor Wilayah 

Departemen tersebut, sedangkan secara teknis berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administratif 

Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 

Direktorat Perdata. Balai Harta Peninggaian ( BHP ) adatah lembaga yang 

berasal dari pemerintah Beianda yang diberi nama Wees en Boedel Kamer. 

Pada mulanya lembaga ini didirikan untuk mengurus harta-harta yang 

ditinggalkan oleh tentara VOC bagi kepentingan para ahli waris yang berada 

di Nederland, yaitu para anak yatim piatu. Semakin lama dengan 

meningkatnya kepentingan dari tugas-tugasnya maka Wees kamer disebut 

Balai Harta Peninggaian ( BHP ). Yang mana tugas-tugasnya dari Balai 

Harta Peninggaian tidak hanya mengurus kepentingan anak yatim piatu dan 

anak-anak yang belum dewasa, tetapi lembaga tersebut mengurus harta 

orang yang dibawah pengampuan, harta kekayaan orang yang hilang serta 

harta kekayaan mereka yang pailit.'^* 

Dalam pemberian hibah dilakukan semasa orang ( Penghibah ) masih 

dalam keadaan hidup. suatu ketiga penghibah meninggal dunia sehingga 

anak tersebut titiak berada dibawah kekuasaan orang tuanya lagi, untuk 

pihak keiuarga dari anak tersebut mcngajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk menunjuk seorang wall bagi anak dibawah umur untuk 

|[a,san Wargakusumah. Hukum Agrana I. ( Jakarta : (iramcdia 1992 ) hal. 22. 
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mengurus harta penir.t,c,4l"'- - - ^ i penghibah. Orang yang dapat mengajukan 

permohonan pengurusan terhadap harta peninggaian adalah : 

1. Orang tua yang hidup terlama Menurut Pasal 345 KUH Perdata apabila 

salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian 

terhadap anak yang belum dewasa diurus oleh orang tuanya yang hidup 

terlama. 

2. Perwalian yang diperintahkan bapak atau ibu Berdasarkan ketentuan dari 

Pasal 355 KUH Perdata, bahwa masing-masing orang tua yang 

melakukan kekuasaan orang tua atau wali untuk seorang anaknya atau 

lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika kiranya 

perwalian itu seteiah orang tuanya meninggal tidak harus dilakukan 

orang tua lainnya. 

3. Perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri dalam Pasal 359 

KUH Perdata. dijelaskan bahwa bagi sekalian anak belum dewasa, yang 

tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak 

diatur dengan sah. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, 

seteiah mendengar atau memanggil keiuarga sedarah atau semenda. 

Dengan demikian wali harus bertanggung jawab atas tindakan-

tindakan balai dengan tidak meugurangj hak tuntutari terhadapnya. 



BAB III 

PEMBAHASAN 

PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH TANAH UNTUK ANAK 
DIBAWAH UMUR 

Dalam pelaksanaan pemberian hibah, si pemberi hibah harus sudah 

dewasa, sehat pikiran serta bukan suami isteri. Selain itu mulai hari 

penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima 

hibah sendiri atau dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan 

yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan 

kepadanya di kemudian hari. Apabila pelaksanaan pemberian hibah tersebut 

tidak dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka hal itu akan dapat 

dilakukan di dalam suatu akta otentik kemudian. yang aslinya harus 

disimpan, asalkan hal ini dilakukan diwaktu si pemberi hibah masih hidup. 

Pelaksanaan pemberian hibah kepada orang-orang yang belum 

dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang terampu. 

harus diterima oleh si wali alau si pengampu. yang untuk itu harus 

dikuasakan oleh pengadilan negeri. Dalam pelaksanaan pemberian hibah 

kepada si penerima hibah selain harus dilakukan dengan suatu akta otentik 

juga harus mendapat persetujuan saudara-saudara kandung penerima hibah, 

hal ini umtuk mencegah timbulnya suatu gugatan terhadap si pemberi hibah 

maupun si penerima hibah. Pelaksanaan pemberian hibah berupa hak milik 

atas benda-benda yang termaksut dalam penghibahan, sekalipun penghibahan 

45 
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tersebut telah diterima secara sah, tidak serta merta berpindah tangan kepada 

si penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan kebendaan bergerak, 

terkecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata 

akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan 

kunci-kunci dari bangunan dimana kebendaan itu berada. Penyerahan tidak 

perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak 

lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. 

Sedangkan pelaksanaan pemberian hibah sesuai dengan Hukum 

Perdata Islam dijelaskan yang memberi hibah adalah pemilik sah barang yang 

dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan, berada dalam keadaan 

sehat baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu pemberi hibah hams 

memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap 

melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang 

dihibahkan. Sedangkan yang akan diberi hibah adalah setiap orang, baik 

perorangan maupun badan hukum yang layak memiliki barang yang 

dihibahkan padanya, dan hams cakap melakukan perbuatan hukum. Kalau si 

penerima hibah masih dibawah umur diserahkan kepada pengawasan walinya 

sampai penerima hibah cakap melakukan tindakan hukum. balk terdiri atas 

ahli waris maupun bukan ahli waris.''" 

Untuk pelaksanaan pemberian hibah harus ada harta atau barang yang 

dihibahkan, dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, bahkan manfaat ( Hibah Utama ) atau hasil sesuatu barang 

AI Fauzan,Saleh,Fiq'h sehari-hari.Gema Insani Press.Jakarta.hal.122 

http://Press.Jakarta.hal.122
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dapat dihibahkan. Selain itu, hibah dalain Hukum Perdata Islam mempunyai 

syarat-syarat tertentu yaitu: 

1. Barang itu nilainya jelas; 

2. Barang itu ada sewaktu terjadi hibah (misalnya buah-buahan yang akan 

dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk 

dihibahkan); 

3. Barang itu berharga menurut ajaran agama islam (karena bangkai, darah, 

babi dan khamar tidak sah dihibahkan); 

4. Barang itu dapat diserah terimakan; 

5. Barang itu dimiliki oleh si pemberi hibah. 

Selain adanya harta atau barang yang dihibahkan dalam pelaksanaan 

pemberian hibah menurut Hukum Perdata Islam yaitu harus ada Ijab-Qabul 

( Serah Terima ) yang merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, 

mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan Ijab-Qabul, 

yaitu: 

a. Sesuai antara qabul dengan ijabnya; 

b. Qabul mengikat ijab; 

c. Akad hibah tidak dikaitkan dengan suatu ( Akad tidak tergantung ) 

misalnya seperti perkataan : "Aku hibahkan barang ini padamu, bila si A 

datang dari kampung." Selain tersebut diatas, hibah pada dasamya adalah 

pemberian yang tidak ada kaitannya dengan warisan kecuali kalau temyata 

bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. 
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Dalam hal demikian, pertu ada batasan maksimal hibah, yaitu tidak 

melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan balas wasiat yang tidak 

boleh melebihi sepertiga harta peninggaian. Pelaksanaan pemberian hibah 

pada dasamya dapat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi 

yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastian hukum sebaiknya 

pelaksanaannya secara tertulis sesuai dengan ajaran Al-quran Surat Al -

Baqarah (2) ayat 282 dan 283. Dalam islam pada prinsipnya hibah tidak 

dapat dibatalkan atau ditarik kembali, namun ada pengecualian bila hibah 

yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau 

ditarik kembali seiama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh 

pihak ketiga. Kalau hibah dalam Hukum Islam dilihat dari bentuknya 

dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 

1. Hibah umra; 

2. Hibah ruqbah; 

3. Hibah biliwadi; 

4. Hibah bisysyarth al-iwadl. 

Keempat macam hibah itu sah dilakukan bila kedua belah pihak 

( Pemberi dan penerima hibah ) melakukannya secara ikhlas sepanjang 

memenuhi syarat-syarat barang atau harta yang dihibahkan. Kalau hibah 

yang telah disebutkan diatas. dikaitkan dengan Hukum Kewarlsan Islam, 

terbatas dari segi kemungkinannya berfungsi sebagai sesuatu yang dapat 

mengatasi timbulnya perasaan ketidak adilan ketika pembagian harta 

warisan. 
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Dalam iiai ini, ahli waris karena sesuatu sebab terhaiang 

mendapatkan harta warisan dari seseorang ( Apabila di kemudian hari ia 

meninggal dunia ), maka baginya terbuka kemungkinan untuk 

mendapatkan hibah dari yang bersangkutan ( Calon Pewaris ) sebelum ia 

meninggal dunia. Masalah yang dapat timbul pada pelaksanaan pemberian 

hibah mengenai tata cara pemberiannya yang tidak sesuai dengan 

ketentuan, yaitu dalam KUH Perdata, bila obyek bendanya bergerak maka 

pemberiannya cukup dilakukan dengan penyerahan ( Levering ) saja, akan 

tetapi bila obyeknya benda tetap maka pemberiannya harus dilakukan 

dengan menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, karena 

bila pemberian hibah benda tetap dilakukan tidak dihadapan notaris maka 

pemberiannya menjadi batal. 

Dalam pemberian hibah yang dilakukan baik secara lisan maupun 

tertulis harus di sebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa saja yang 

akan menerima harta hibah tersebut, dan tidak boleh melebihi dari 

sepertiga harta yang ada. Dijelaskan dalam KUH Perdata, bahwa hibah 

tidak dibenarkan secara diamdiam, harus merupakan persetujuan yang 

nyata dan aktif dari pihak-pihak penghibah dan penerima hibah , sekurang-

kurangnya harus ada ikrar secara tegas dari penghibah. Jika dikaitkan 

dengan pemberian hibah terhadap anak dibawah umur yang terjadi di 

Palembang temyata penghibahan tersebut telah dilakukan secara diam

diam. 
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Dalam kasus ini tata cara penberian hibah memang dilakukan 

dihadapan Notaris-PPAT tetapi pada kenyataannya ahli waris lain tidak 

ada yang mengetahui pelaksanaan pemberian hibah tersebut, disamping itu 

pemberian hibah juga dilakukan melebihi dari Ketentuan Hukum Islam 

yaitu hanya boleh sepertiga harta peninggaian yang ada, sehingga ahli 

waris yang lain merasa dirugikan dan menuntut bagian atas harta hibah 

yang menganggap aktanya tidak sah, karena tidak semua syaratnya 

terpenuhi dalam pelaksanaan pemberian hibah. Dalam pelaksanaan hibah, 

subyeknya harus orang yang sudah dewasa ( Cakap menurut hukum ) 

sehingga la dapat melakukan perbuatan hukum sendiri karena ia 

mempunyai hak dan kewajiban secara penuh, tetapi dalam hal ini subyek 

hokum penerima hibah adalah orang yang masih dibawah umur yang 

secara hukum belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga 

dalam melaksanakan perbuatan hukum harus diwakilkan atau ada wali 

{ Voogdij ) yang mendampingi, jika tidak ada wali maka perbuatan hukum 

yang dilakukan anak dibawah umur dianggap tidak pemah ada 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1676 KUH Perdata. Pemberian hibah 

berupa benda tidak bergerak dalam hal ini sebuah rumah. telah diberikan 

seluruhnya kepada anak dibawah umur secara diam-diam tanpa 

sepengetahuan ahli waris yang lain. Menurut ketentuan Legitieme Portie 

( LP ) pemberian harta harusiah dilakukan secara sebanding kepada 

seluruh ahli waris karena merupakan bagian mutlak. tujuannya agar harta 

keiuarga jatuh ketangan keiuarga yang fungsinya untuk pemerataan 
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diantara anak-anak sebagai ahli waris. Legitieme Portie adalah bagian 

mutlak dari harta peninggaian yang harus diberikan kepada ahli waris dan 

tidak boleh dihilangkan oleh pewaris, sehingga dalam pengibahan akan 

timbul masalah jika besamya jumlah benda yang dihibahkan melanggar 

bagian mutlak ahli waris yang berhak menerima bagian mutlak."' 

Masalah yang timbul dalam kasus ini, yaitu pemberian hibah 

kepada anak dibawah umur selain telah melanggar ketentuan yang telah 

diatur dalam KUH Perdata khususnya ketentuan Legitieme Portie juga si 

pemberi hibah hanya memberikan harta hibah kepada satu ahli waris saja, 

tanpa memperdulikan ahli waris yang lain, sehingga ahli waris lain merasa 

dirugikan terhadap pemberian hibah kepada ahli waris yang masih 

dibawah umur atas harta hibah tersebut. Dalam hal ini ahli waris lain 

mengajukan gugatan untuk menuntut kembali kelebihannya saja, 

danbukan keseluruhannya, sehingga pelaksanaan hibah tetap bisa 

dilaksanakan tanpa harus merugikan pihak-pihak lain yang semestinya 

juga mendapat bagian. Proses pemberian hibah dilakukan dengan cara 

pemberi hibah menyerahkan benda hibah kepada penerima hibah, dalam 

hal penerima hibah masih dibawah umur maka harus didampingi oleh 

orang tuanya atau walinya karena kedudukan anak dibawah umur tidak 

cakap bertindak hukum, hal ini untuk mengantisipasi adanya pembatalan 

hibah karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. 

J. Salrii). Hukum Waris (Bandung : Alumni 1992) hal- 242 
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B. PERLINDUNGAN H U K U M K E P A D A ANAK DIBAWAH UMUR 

YANG MENERIMA H I B A H TANAH 

Indonesia sebagai negara kesejahteraan berkepentingan mengatur 

periindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah dan bangunan 

yang berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan dengan cara merespon 

kebutuhan serta keinginan pemegang hak atas tanah dalam kehidupan 

iiioo^makuL .̂ aiigsd sccai'a tiaiispaiaii, Salah satu teori periindungan hukum hak 

atas tanah yaitu teori "Kabau Tagak Kubangan "(Kerbau berdiri kubangan 

tinggal), yaitu merupakan bahasa hokum imperative dalam persekutuan 

masyarakat hukum adat, terutama di Minangkabau yang sampai sekarang masih 

eksis mengiringi perjalanan panjang undang-undang Pokok Agraria, karena 

sudah tersaring atau tersaneer sehingga telah menjadi bagian dari konsepsi 

hukum tanah nasional. Pengurusan harta kekayaan Anak dibawah umur dapat 

dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak dibawah umur, baik 

menurut Undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal 

diperlukan tindakan hukum atas harta kekayaan anak dibawah umur, dapat 

dilangsungkan melalui lembaga perwalian menurut undang-undang berdasarkan 

kekuasaan orang tua ( Onderlijke Macht ) atau perwalian yang ditetapkan 

pengadilan kepada salah seorang dari kedua orang tuanya { Voogdij ) atau 

perwalian menurut undang-undang oleh pihak lain ( Wettelijke Voogdij ) 

sebagaimana termuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 undang-undang 

perkawinan Nomor I tahun 1974. Akan tetapi, kekuasaan perwakilan atau 

perwalian tidak tx>leh digunakan untuk memindah tangankan, mengalihkan atau 
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membeb^ikan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali dalam hal 

kepentingan si anak menghendaki ( Pasal 48 undang - undang Perkawinan 

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 307,309,1315,1317,134 KUH Peixlata ). 

Kedudukan orang yang dibawah pengampuan, di dalam maupun di luar 

pengadilan berlaku sama dengan kedudukan anak dibawah umur sehingga 

semua ketentuan mengenai pengurusan perwakilan orang tua atau perwalian 

anak dibawah umur berlaku sama dengan pengurusan pengampu kecuali dalam 

perbuatan hukum tertentu misalnya membuat surat wasiat, tindakan pengurusan 

tersebut bam akan mengikat harta kekayaan anak dibawah umur terhadap hal-hal 

yang diatur secara khusus antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk meminjam uang, untuk mengasingkan atau untuk 

menggadaikan barangbarang tak bergerak, menjual atau 

memindahtangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan 

andil-andil, maka wali hanya dapat bertindak mewakili anak dibawah 

umur jika wali telah mendapat kuasa dari pengadilan. 

2. Untuk menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri 

barang-barang kekayaan anak dibawah umur tersebut jika wali telah 

mendapat ijin dari pengadilan. 

3. Untuk memajukan suatu gugatan dimuka hakim atas nama anak 

dibawah umur atau untuk mcmbcla kepentingan anak dibawah umur 

atas suatu gugatan atau untuk menerima suatu putusan, jika wali telah 

lebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan. 
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4. Untuk mengadakan perdamaian di luar hakim maupun untuk 

menyerahkan suatu perkara kepada suatu lembaga penyelesaian 

sengketa altematif, Jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan. 

5. Untuk menerima suatu warisan atas nama anak dibawah umur selain 

dengan hak istimewa untuk perdaftaran harta peninggaian, wali 

dilarang menerima atau menolaknya tanpa mendapat ijin dari 

pengadilan. 

6. Untuk menerima sebuah hibah atas nama anak dibawah umur hanya 

dapat dilakukan seteiah mendapat ijin dari pengadilan. 

7. Untuk meminta pembagian dan pemisahan terhadap hart peninggaian 

atas nama anak dibawah unur, hanya dapat dilakukan seteiah 

mendapat ijin dari pengadilan."' 

Anak dibawah umur selaku subyek hukum yang belum cakap 

melakukan tindakan hukum sendiri terhadap harta kekayaannya yang didapat 

dari pemberian orang tuanya maka segala pengurusan dilakukan oleh kekuasaan 

orang tuanya atau walinya,orang tua atau walinya berhak mendapat kenikmatan 

dari harta anak tersebut, tetapi harus menanggung segala kerugiannya atas 

tindakan pengurusan terhadap harta anak dibawah umur yang kurang baik. 

Untuk melindungi secara hukum atas harta anak tersebut maka diatur dalam 

KUH Perdata dan undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam 

kaitannya dengan hibah berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan 

bangunan seperti dalam penelitian ini maka untuk memberi periindungan hukutn 

S.Chandra,.S€rnpiAa/ KepemHikan Hak Alas Tanah, (Jakarta : tiranicdia 2(H)5) hal- J2--34 
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maka metiumt penulis selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang

undang Perkawinan dan KUH Perdata tersebut diatas, terutama dalam hal hibah 

untuk anak dibawah umur dengan obyek sebidang tanah dan bangunan 

hcndaknya dilakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan setempat 

yang tentunya pengurusannya dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya sehingga 

seteiah terbit sertipikat maka akan muncul nama anak dibawah umur tersebut 

dalam sertipikat, ini dilakukan dalam rangka periindungan hukum kepada 

penerima hak yang masih dibawah umur, sehingga tidak ada pihak lain bahkan 

orang tuanya sendiri atau saudaranya akan melakukan tindakan hukum terhadap 

harta anak tersebut, kecuali untuk kepentingan anak menghendaki dan harus ada 

ketetapan atau ijin dari pengadilan negeri setempat. 



BAB I V 

PENUTUP 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka di dalam bab IV 

ini menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pemberian hibah tanah kepada anak dibawah umur menurut 

KUH Perdata adalah: anak yang berada dibawah perwalian atau kepada 

orang-orang yang terampu harus diterima si wali atau si pengampu, yang 

harus dikuasakan oleh pengadilan, sedangkan pelaksanaan hibah tanah 

untuk anak dibawah umur yang berada dibawah kekuasaan orang tua 

cukup diwakili oleh salah satu orang tuanya. 

2. Periindungan hukum kepada anak dibawah umur yang menerima hibah 

tanah menurut KUH Perdata adalah: pengurusannya dapat dilakukan 

melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak dibawah umur, baik 

menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 sampai 

dengan Pasal 54 ataupun berdasakan penetapan pengadilan, Kekuasan 

perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk 

memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan 

anak dibawah umur, kecuali kepentingan si anak menghendaki dan harus 

ada ijin dari pengadilan Negeri. 
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Saran 

1. Seyogyanya setiap pelaksanaan pemberian hibah khususnya terhadap 

anak dibawah umur harus didampingi orang tua atau wali dan saksi-saksi 

dari pihak keiuarga yang lain agar pemberian hibah dapat menjadi jelas 

dan secara terbuka tidak dengan diam-diam. 

2. Seharusnya setiap orang tua yang akan memberikan hibah mempunyai 

sifat terbuka, agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman yang 

dapat merugikan keiuarga, dan PPAT-Notaris selaku Pejabat Umum 

hcndaknya mempunyai sikap yang lebih cermat apabila seluruh syarat-

syarat yang ada sudah terpenuhi atau belum janganlah bersikap terburu-

buru tetapi harus melihat resiko dari pembuatan akta hibah tersebut. 
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