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ABSTRAKS 

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain 

sandang dan pangan manusia juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Untuk 

memberikan kepastian hukum dan menjamin kepemilikan tanah kepada pemegang hak atas 

tanah, maka mereka harus mempunyai bukti yang disebut sertipikat. Masalah yang dikaji dalam 

tugas akhir ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan peralihan hak milik malalui jual beli di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam proses 

peralihan hak milik melalui jual beli tersebut serta langkah-langkah dalam mengatasi hambatan 

tersebut. 

Metode penelitian Tugas Akhir ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan 

data diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Pengambilan informan menggunakan 

teknik purposive sampling, yang menjadi informannya adalah Bapak Bayu Indarto, SH selaku 

Kepala Seksi Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang 

tidak paham dengan cara pengurusan peralihan Hak Atas Tanah secara Jual Beli, hal ini 

disebabkan juga karena Badan pertanahan Nasional kurang melakukan sosialisasi tentang 

peraturan yang mengatur tentang peralihan Hak Atas Tanah, faktor kebijakan Kepala Kantor 

sering menjadi kendala, selain itu ada juga hambatan yang timbul dari pegawai – pegawai Kantor 

Pertanahan, dan Masyarakat itu sendiri. Akan tetapi hambatan – hambatan tersebut saat ini sudah 

dapat teratasi. 

Kata Kunci :PeralihanHakAtas Tanah, JualBeliHakAtas Tanah, HakMilik. 
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