
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

simpulan yangmerupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Status Jual Beli Tanah tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta

Tanahtetap sah berdasarkan Kwitansi Jual Beli.Untuksahnya jual beli

tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan

dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu

alat bukti”. Selain itu, jualbeli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah, jadi hakmiliknya berpindah dari si

penjual kepada si pembeli, asal saja jual beli itu memenuhisyarat-syarat

materil (baik yang mengenai penjual, pembeli, maupun tanahnya).

2. Bahwa PPAT sangat berpengaruh dalam pelaksanaan jual beli tanah

berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1998, sebab hak milik atas tanah baru

mempunyai kekuatan hukum apabila telah didaftarkan dikantor pertanahan,

dalam hal ini PPAT yang mempunyai kuasa penuh. Yang menjadi kendala

bagi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah menurut sertakan PPAT

dalam pelaksanaan jual beli tanahMasyarakat enggan adalah karena

prosedur yang rumit ditambah lagi harus mengeluarkan biaya yang bagi

masyarakat itu terlalu besar dan juga kurangnya pemahaman masyarakat

tentang PPAT.
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3. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yang

dilakukantanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti

dengan meminta PutusanPengadilan Negeri yang memberikan kepastian

hukum kepada orang yang bersangkutan, sebagai pemilikyang sah atas

tanah dan bangunan diatasnya dengan perantara PPAT.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan

suatu saran adalah sebagai berikut:

1. Untuk jual beli tanah sebaiknya di lakukan dihadapan PPAT  untuk

menjauhi kemungkinan terjadinya sengketa tanah yang akan merugikan

pihak pembeli.

2. PPAT, Mahasiswa Hukum, Dosen Hukum, dan Camat /Kepala Kelurahan

selaku Pejabat yang paling dekat dengan masyarakat,hendaknya sering

mengadakan penyuluhan hukum mengenai peraturan yang berlakubagi

kepentingan masyarakat banyak, khusus dalam kaitanya dengan tulisan ini

3. pihak Kantor Pertanahan dapat menyediakanpetugas yang dapat

memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepadamasyarakat.

4. Masyarakat sebagai pihak yang akan melakukan pengalihan atau pihak yang

akan menerima hak hendaknya mencari informasi terlebih dahulu pada

Kantor pertanahansetempat atau kepada PPAT sebagai Pejabat umum yang

berwenang membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah agar tidak

timbul masalah di kemudian hari.


