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BAB   V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

1. Ketentuan mengenai pembuatan akta perjanjian jual beli hak milik atas tanah 

adalah Diatur dalam KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 

tentang aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 

Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat 

Akta Tanah serta Peraturan Menteri agraria serta peraturan-peraturan lainnya 

dalam hal mengatur tentang peralihan hak atas tanah.  

2. Tata cara Pelaksanaan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas 

Tanah berdasarkan ketentuan jual-beli yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT 

tetap sah karena UUPA berlandaskan pada Hukum Adat yaitu konkret, kontan 

dan nyata, namun demikian, untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum 

dalam setiap peralihan hak atas tanah, PP No. 24 Tahun 1997 telah menentukan 

setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan 

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. Dengan demikian 

legalitas peralihan hak atas tanah sangat ditentukan oleh syarat formil maupun 

materiil, prosedur, dan kewenangan bagi pihak-pihak terkait, baik kewenangan 

mengalihkan maupun kewenangan pejabat untuk bertindak. Namun demikian, 

syarat utama adalah harus adanya alat bukti kepemilikan hak atas tanah secara 

tertulis (formil) yang berupa sertipikat. 
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B.  Saran-Saran 

1. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan pembuatan Akta Jual 

Beli Hak Milik Atas Tanah maka haruslah berdasarkan Ketentuan yang berlaku 

serta harus memiliki pengetahuan hukum tentang prosedur pembuatan akta  jual 

beli hak atas tanah, guna menghindari adanya akta cacat hukum serta PPAT 

menjalankan tugasnya harus selalu berlandaskan pada moralitas dan integritas 

yang tinggi terhadap profesi dan jabatannya selaku PPAT. 

2. Diperuntukan bagi para pihak yang hendak melakukan peralihan hak milik atas 

tanah, sebaiknya perlu dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku agar dapat 

memberi kepastian hukum dengan adanya akta jual beli maka sebaiknya mencari 

atau mendatangi Pejabat yang berwewenang mengatur mengenai pembuatan 

Akta jual beli tanah. 

3. Sementara untuk pemerintah, maka perlulah melakukan secara gencar 

mensosialisasikannya kepada masyarakat agar setiap pengalihan hak milik atas 

tanah selalu akan menggunakan akta jual beli guna memberikan kepastian 

hukum sehingga tidak terjadinya sengketa dikemudian hari, namun jika sengketa 

itu terjadi, maka alat pembuktian yang ada dapat dibuktikan dimuka Hakim.  

 


