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ABSTRAK 

 

 

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH 

DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM  

PENDAFTARAN TANAH 

 

Oleh: 

DENNYS ANDREAS SUTOPPO  

 

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti 

kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam 

surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan  Pasal 19 Ayat (2) 

UUPA. Dalam praktek di masyarakat ternyata sertifikat hak atas tanah bukan 

merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi hak-hak lama 

seperti girik dan juga kwitansi merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, yang 

didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) PP 24 Tahun 1997. Permasalahan yang hendak 

diselesaikan dalam penelitian ini (1) bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak 

atas tanah dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah (2) upaya-

upaya apa saja  yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam 

bidang pertanahan. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris 

dengan pengolahan data secara primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara 

wawancara serta studi kepustakaan. 

 

Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum 

dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan  yang bersifat kuat artinya sepanjang 

tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai 

alat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertifikat tersebut 

mempunyai kepastian hukum  bersifat materil (publikasi negatif berunsur positif) 

yang dianut dalam hukum tanah nasional. disisi lain sertifikat mempunyai 

kepastian hak yang bersifat formil (publikasi postif) yaitu kepastian hukum dari 

sertifikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau 

peraturan lainnya  bersifat mutlak artinya tidak bisa diganggu gugat. Beberapa hal 

yang dapat melemahkan kekuatan hukum dan kepastian hukum dari sertifikat yang 

bersifat formil (publikasi positif) adalah pemakaian sistem publikasi negatif, 

implementasi Pasal 32 ayat (2) yang tidak bisa konsisten karena berbenturan 

dengan asas hukum yang ada dipengadilan saat terjadi sengketa tanah, masih 

banyak tanah dengan hak-hak lama yang belum dikonversi menjadi sertifikat 

sehingga banyak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. 



Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang 

pertanahan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang  wajib menerbitkan sertifikat 

hak atas tanah berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas aman 

sedangkan masyarakat berdasarkan asas keterbukaan wajib mengetahui tanah yang 

termuat dalam sertifikat yang diterbitkan baik lokasi tanah itu berada, luas tanah, 

dan batas-batas tanah. Maka dengan cara itulah kepastian dan kekuatan hukum 

dari sertifikat tanah akan terjamin. 

 

 

Kata Kunci: Sertifikat Tanah, Kekuatan Hukum, Kepastian Hukum, 

Pendaftaran Tanah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACTS 

THE POWER OF THE LAND’S RIGHT POSSESSIVE LAW  

RELATES TO THE CERTAINTY OF LAW IN  

THE LAND REGISTERING 

 

BY : 

DENNYS ANDREAS SUTOPPO 

 

 

A certificate is a proof right letter as the strong possessive proof about physic and 

juridical data which exposted in the measure letter and the book of land right 

which proper related with article 19 number 2 UUPA. In the society, the certificate 

of the land’s right is not the only proof about the land’s possessive but the old 

rights like a chit, chit is a possessive proof of land’s right which based on article 

24 number 1 PP 1997. The problem which wants to be solved in this research are 

(1) to knowing about how strong the law of the certificate of land’s possessive 

related to the certainty of law in land registration (2) to knowing which efforts that 

can be done to guarantee the certainty of law in land affairs aspect. 

 

The research method used in this research is juridical-empirical with the data 

processing primarily and secondarily which done with the interview way and the 

literature study. 

 

The power and certainty of law of the certificate of land’s possessive is the 

representative of the proof of possessive of land’s right which is strong means give 

a certainty guarantee of law, both object and subject from the posted land in that 

certificate, but with the note that in the launching process is done by the well way 

and procedure, and by registering the land, the society can get the power and 

certainty of law from the certificate which will be gotten later after finish the 

registration of land. some things that can weakening the power of law of the 

certificate of land’s right are the using of negative publication system.  

 

the implementation article  which cannot be consistent because of the law crashing 

in the court when the dispute of land happened, there are still many lands with the 



old rights which has not been converted to certificate so that many problems 

appear later. The effort that should be done to create the power and the certainty of 

law of the land’s right certificate is not using the negative publication system 

anymore and move to the positive one, the application of article  that should be 

consistent and change the view of society that the land’s right certificate is not the 

only the proof of land’s right possessive. 

 

Keywords: Land Certificate, Legal Law, Legal Certainty, Land Registration. 
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"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 

dilaksanakan/diperbuat” 

 (Ali bin Abu Thalib) 

 

“Success needs a process” 

(Albert Einstein) 

 

 “Man Jaddah Wajadah, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita akan 

memetik buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, 

kita mampu untuk itu” 

(Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang  

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi 

manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling 

mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan bermanfaat tanah untuk 

kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia 

hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat 

manusia berhubungan dengan tanah
1
. 

Bertambah padatnya penduduk Indonesia dan bertambah lajunya pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, tanah akan semakin banyak dibutuhkan manusia. Padahal 

persedian tanah terbatas sehingga akan berpengaruh pada masalah pertanahan. Hal 

tersebut berakibat  hak atas tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia.  Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak 

atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah 

adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi 

dua dengan ukuran panjang dan lebar. Urgensi tanah bagi kehidupan manusia 

diapresiasi Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan nasional pertanahan

                                                           
1
 M.P Siahan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek, Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, hlm. 1 
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dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang juga disingkat UUPA. UUPA merupakan 

tonggak utama kelahiran ketentuan pertanahan di Indonesia, di dalamnya 

mengatur berbagai macam hak atas tanah. Dari berbagai macam hak atas tanah 

yang ada, hak milik atas tanah adalah hak atas tanah yang terkuat, terpenuh dan 

turun-menurun yang dapat dipunyai orang atas tanah dan hanya hak milik saja 

yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dibanding dengan hak atas tanah 

yang lain.   

UUPA  merupakan amanat pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) 

menentukan, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang 

kemudian dalam Pasal 19 UUPA pengaturan pendaftaran tanah dilakasanakan 

oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.  

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur 

bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  



3 
 

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak 

atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh 

pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Sasaran dari  

kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada / tidak beban diatasnya) dan 

kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta 

ada atau tidaknya bangunan, tanaman diatasnya
2
.  

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama 

memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang 

dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Setiap hak 

atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan sertifikat oleh Kantor 

Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum 

sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya, 

data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai 

data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah 

yang bersangkutan.   

Pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas 

tanah yang umum disebut dengan Sertifikat tanah kepada pihak yang 

bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas 

Tanah yang dipegangnya itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 32 ayat (2) , “ Dalam hal atas 

suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan 

                                                           
2
 Bachtiar Effendie, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Perturan Pelaksaanya, 

Bandung : Alumni, hlm. 5 
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Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata 

menguasainya, maka tidak  dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila 

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut”.  

Dari ketentuan  diatas dapat kita ketahui bahwa sertifikat tanah  mempunyai arti 

dan peranan penting bagi pemegang yang bersangkutan, juga berfungsi sebagai 

alat bukti hak atas tanah. Dengan kata lain pemilik tanah yang mempunyai alat 

bukti kuat dengan status jelas akan dijamin kepastian hukumnya, sehingga akan 

lebih mudah untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Demikian 

pula pihak lain yang akan berkepentingan terhadap tanah bersangkutan akan lebih 

mudah memperoleh keterangan yang dapat dipercaya.  

Akan tetapi meskipun sudah secara tegas diatur dalam UUPA dan PP No. 24 

tahun 1997 bahwa untuk menjamin kepastian hukum  pemilikan tanah, tanah 

tersebut harus didaftarkan, namun masih banyak masyarakat khususnya di daerah 

pedesaan yang memiliki tanah tetapi tidak mempunyai sertifikat sebagai  alat 

bukti  kepemilikan tanah tersebut, karena tanah bersangkutan belum didaftarakan. 

Di daerah pedesaan masih banyak warga yang memiliki tanah dengan alat bukti 

hanya berupa Petuk Pajak atau Girik. Girik adalah surat pajak hasil 

bumi/verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti 

kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girik bukan lagi 

sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas 

tanah. Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis 

formal, girik benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi sekali 

lagi bahwa setelah lahirnya UUPA girik tidak berlaku lagi. Hal ini juga dipertegas 

dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Febuari 
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1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan 

tanda bukti hak atas tanah. Terbukti di lingkungan peradilan telah banyak 

mengeluarkan keputusan dalam sengketa tanah Girik melawan tanah Sertifikat 

kemudian memenangkan tanah Girik. 

Dalam prakteknya di lapangan menunjukan banyaknya alat bukti selain  Sertifikat 

Hak Atas Tanah yang dipermasalahkan sampai menjadi perkara di Lembaga 

Peradilan. Bahkan beberapa diantaranya menghasilkan  putusan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap (Incraht Van Gewijsde) untuk membatalkan Sertifikat Hak 

Atas Tanah meskipun telah lebih dari 5 (lima tahun).  

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat, Sertifikat Hak Atas Tanah belum 

sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang Hak Atas Tanah. Sertifikat Hak Atas Tanah masih menghadapi 

kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki Hak Atas 

Tanah tersebut, Sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah 

pemilik sebenarnya maka Sertifikat Hak Atas Tanah dapat dibatalkan
3
.  

Tujuan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan jaminan 

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, walaupun dalam realitasnya 

pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah belum merasa aman akan kepastian haknya, 

bahkan sikap keragu-raguan seringkali muncul dengan banyaknya gugatan yang 

menuntut pembatalan Sertifikat melalui lembaga Peradilan. Seperti contoh dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 /Pdt.G/2011/PN yakni antara Sertifikat 

                                                           
3
 Budi Harsono, 2002,  Hukum Agraria Indonesia ( Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 

Tanah ), Cetakan Kelimabelas, Edisi Revisi : Jakarta, Djambatan, hlm. 398 
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melawan Girik  dalam putusanya Mahkamah Agung memenangkan Girik sebagai 

alat bukti Hak Atas Tanah yang sah serta putusan Mahkamah Agung Nomor 

41/PK/Pdt/2008 antara Sertifikat melawan Kwitansi jual-beli tanah dalam 

putusannya Mahkamah Agung juga memenangkan Kwitansi jual-beli sebagai alat 

bukti kepmelikan hak atas tanah yang sah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

meneliti tentang “ Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan 

Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah”.   
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1.2    Permasalahan dan Ruang Lingkup  

        1.2.1 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dalam latar belakang, 

maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah : 

a. Bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah dikaitkan 

dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah ?  

b. Upaya- upaya apa saja yang dilakukan guna menjamin kepastian Hukum 

di bidang pertanahan ?  

1.2.2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup  penelitian ini adalah mencangkup tentang hukum tanah yang 

di dalamnya membahas tentang Sertifikat hak atas tanah sebagai alat 

pembuktian yang kuat dan dikaitkan juga kepada kepastian hukum dalam 

pendaftaran tanah. 

1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian  

        1.3.1  Tujuan Penelitian  

        Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk memahami dan mengetahui tentang  kekuatan hukum sertifikat 

hak atas tanah dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftaran 

tanah. 

b. Untuk memahami dan mengetahui upaya atau cara-cara yang digunakan 

untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan. 
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1.3.2  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dalam skripsi ini mencangkup menfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis yaitu : 

a. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan 

kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama tentang Hukum 

Tanah khususnya tentang kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah serta 

dikaitkan dengan kepastian hukum dalam melakukan pendaftaran tanah . 

b. Manfaat Praktis  

Kegunaan praktis dalam karya tulis atau skripsi ini adalah untuk : 

1.) Memperluas wawasan penulis dalam lingkup Hukum Tanah khususnya 

tentang kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah yang dikaitkan dengan 

kepastian hukum dalam melakukan pendaftaran tanah. 

2.) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan 

birokrat pemerintahan yang kaitannya dengan Hukum Tanah. 

3.) Referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau acuan bagi peneliti 

yang berhubungan dengan Hukum Tanah khususnya tentang Sertifikat 

Hak Atas tanah dan kepastian hukum dalam melakukan pendaftaran 

tanah



 

 

 

 

       BAB II 

         TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1     Pendaftaran Tanah   

Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah 

teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukan kepada luas, nilai dan 

kepemilikan suatu bidang tanah. Selanjutnya Pendaftaran juga berasal dari bahasa 

latin capitastum yang berarti suatu register atau capita atau unit diperbuat untuk 

pajak tanah Romawi (capotatio terrens) . Menurut A.P Parlindungan, cadastre 

adalah record (rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya 

dan untuk kepentingan perpajakan).  

Demikian pula cadastre merupakan alat yang tepat untuk memberikan uraian dan 

identifikasi dari lahan tersebut dan juga sebagai continous recording (rekaman 

yang berkesinambungan) dari hak atas tanah
4
. Sedangkan menurut Rawton 

Simpson bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu upaya yang tangguh dalam 

administrasi kenegaraan, sehingga dapat juga dikatakan sebagai bagian dari 

mekanisme pemerintahan
5
. Selanjutnya pendaftaran tanah menurut Douglas J. 

                                                           
4
 A.P Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) 

Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998) : 

Bandung , Mandar Maju, hlm,.18 
5
 Ibid,hlm.19 
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Willem merupakan pekerjaan yang kontinu dan konsisten atas hak-hak seseorang 

sehingga memberikan informasi dan data administrasi atas bagian-bagian yang 

didaftarkan. Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran 

tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang 

meliputi, pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

tanda bukti haknya sebagai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya
6
. 

Kata-kata “rangkaian kegiatan” mununjuk adanya berbagai kegiatan dalam 

penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kata-kata “terus menerus” menunjuk kepada 

pelaksanaan kegiatan bahwa sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Kata 

“teratur” menunjukan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan kepada peraturan 

perundang-undangan yang sesuai. Berdasarkan rumusan pengertian dari 

pendaftaran tanah diatas, dapat disebutkan bahwa unsur-unsur dari pendaftran 

tanah yaitu
7
:  

a. Rangkaian kegiatan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran 

tanah adalah kegiatan mengumpulkan baik data fisik maupun data 

yuridis dari tanah. 

                                                           
6
 Boedi Harsono,2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria Isi dan Pelaksanaanya), Jilid 1 Hukum Tanah Nasiona : Jakarta, Djambatan, hlm.72 
7
 Suhadi dan Rofi Wahasisa,2008, Buku Ajar Pendaftaran Tanah, Universitas Negeri Semarang, 

hlm.12 
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b. Oleh pemerintah bahwa dalam kegaiatan pendaftaran tanah ini terdapat 

instansi khusus yang mempunyai wewenang dan berkompeten yaitu 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

c. Teratur dan terus-menerus bahwa proses pendaftaran tanah merupakan 

suatu kegiatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan 

dan kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus tidak berhenti sampai 

dengan seseorang mendapatkan tanda bukti hak. 

d. Data tanah bahwa hasil pertama dari proses pendaftaran tanah adalah 

dihasilkan data fisik dan data yuridis. Data fisik memuat data 

mengenai tanah, antara lain, lokasi, batas-batas, luas bangunan,serta 

tanaman yang ada di atasnya. Sedangkan data yuridis memuat data 

mengenai haknya, antara lain, hak apa, dan pemegang haknya siapa. 

e. Wilayah bisa merupakan wilayah kesatuan dengan obyek dari 

pendaftaran tanah. 

f. Tanah-tanah tertentu, berkaitan dengan obyek dari pendaftaran tanah. 

g. Adanya tanda bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat. 

Pendaftaran tanah merupakan suatu proses dimana terdapat aspek formal dan 

materil dalam pelaksanaan pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat hak atas 

tanah yang memberikan kepastian hukum, kepastian hak dan kepastian pemilik 

sertifikat hak atas tanah. 
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2.1.1  Pengertian Tanah  

Pengertian tanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan 

mengenai tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali 
8
. 

Selain itu dijelaskan bahwa tanah juga mencangkup aspek kultural, 

(Kualitas  kering-tandus, basah-subur), Politis, hukum, pemilikan, hak dan juga 

makna spritual. Seperti halnya tanah adat dan tanah suci. 

Tanah juga dihubungkan dengan negeri kelahiran; (tanah tumpah darah) setiap 

warga negara Indonesia, menyebut Indonesia sebagai “Tanah Air atau “ibu 

Pertiwi”. Dua kata tersebut mengandung makna ekologis yang luas. Istilah di atas 

yang mempunyai maksud politis kebangsaan, juga berdimensi lingkungan. Tanah 

adalah sumber kehidupan manusia. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan 

sebagai berikut
9
. “ Atas dasar tanah hak menguasai dari negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 

hukum.” 

Istilah tanah dalam Pasal diatas ialah permukaan bumi. Makna permukaan bumi 

sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh orang atau badan hukum. Oleh 

karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) 

termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasanya 

merupakan suatu persoalan Hukum. Persoalan Hukum yang dimaksud adalah 

                                                           
8
 Diakses dari http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.org pada tanggal 8 Agustus 2015 pukul 06.00 

 

http://kamus/
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persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan 

hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya. 

Timbulnya berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan 

hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.  

Dalam hukum tanah negara-negara Barat menggunakan apa yang disebut asas 

accesie atau asas perletakan. Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas 

tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi 

serangkaian wewenang, kewajiban dan/ atau larangan bagi pemegang haknya 

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang hakki. Sesuatu yang boleh, wajib atau 

dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi 

kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang 

diatur dalam Hukum. Hierarki hak-hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, 

adalah
10

 :  

a.  Hak bangsa Indonesia atas tanah. 

b.  Hak mengusai dari negara atas tanah. 

c. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat. 

d. Hak perseorangan atas tanah. 

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis yang 

semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas 

tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang 

konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara 

sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan sistem. 

                                                           
10

 Urip Santoso,2012, Hukum Agraria : Jakarata, Kencana Prenada Media Group, hlm. 10-12 
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Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan 

peraturan pelaksanaanya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai 

sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang 

tidak tertulis bersumber pada Hukum Adat tentang tanah dan yurisprudensi 

tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapnya. Objek Hukum Tanah adalah 

hak penguasaan atas tanah yang bagi menjadi dua, yaitu : 

a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lemabaga hukum. 

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah 

sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek 

atau pemegang haknya. 

b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. 

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah 

tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu 

sebagai subjek atau pemegang haknya. 

Hukum Tanah ada yang beraspek publik dan beraspek privat. Hak Bangsa 

Indonesia atas tanah beraspek publik, hak ulayat masyarakat Hukum Adat 

beraspek publik dan privat, dan hak perseorangan atas tanah beraspek privat.  

2.1.2  Sitem Pendaftaran Tanah  

Didalam sistem pendaftaran tanah terdapat dua macam yaitu sistem pendaftaran 

akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak (registration of titles, title 

dalam arti hak). Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan, apa yang didaftar, 

bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti 

haknya. Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, tiap 
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pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan pembebannya 

dengan hak lain kemudian, harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam akta 

tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan. 

Perbuatan hukumnya, hak penerimanya, hak apa yang dibebankan. Baik dalam 

sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, akta merupakan sumber 

data yuridis. 

Dalam akta tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah yang 

bersangkutan, perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya, hak apa yang 

dibebankan. Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, 

akta merupakan sumber data yuridis. Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta 

itulah yang didaftarkan oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam sistem 

pendaftaran akta, PPT bersikap pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran 

data yang disebut dalam akta yang didaftar.  

Sedangkan dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus 

dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya 

bukan aktanya yang didaftar. Akta hanya merupakan sumber datanya untuk 

pendaftaran hak dan perubahan-perubahnnya yang terjadi, kemudian disediakan 

suatu daftar isian, yang biasa disebut “register” atau di Indonesia disebut buku 

tanah sehingga jika terjadi perubahan, tidak dibuatkan buku tanah baru, melainkan 

dicatatkan pada ruang mutasi yang disediakan pada buku tanah yang 

bersangkutan. Sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku Tanah dan 

pencatatan perubahannya kemudian, oleh Pejabat Pendaftaran Tanah dilakukan 
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pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan, sehingga 

pejabatnya dapat dikatakan bersikap aktif.  

Dalam sitem ini buku-buku tanah disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah yang 

merupakan salinan register, yang di Indonesia Sertifikat hak atas tanah terdiri dari 

salinan buku tanah dan surat ukur  yang dijilid menjadi satu sampul dokumen
11

.  

2.1.3  Dasar Hukum Pendaftaran Tanah  

Ketentuan Pendafataran Tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA 

kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (PP 10/1961) 

yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1961, dan setelah diberlakukan selama 

36 tahun, selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

(PP 24/1997) sebagai revisi dari PP 10/1961, yang diundangkan pada tanggal 8 

Juli 1997 dan berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997. Sebagai peraturan pelaksana 

dari PP 24/1997 maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 (PMNA/Ka.BPN No. 3/1997) 

tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah.  

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah 

dalam rangka Rechts Kadaster yang bertujuan menjamin tertib hukum dan 

kapasitas atas hak tanah (kepastian hukum) serta perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses 

pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari 

Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.  Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan 

                                                           
11

 Boedi Harsono,...Op.Cit, hlm.76 
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bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah maka oleh 

UUPA, Pemerintah diharuskan untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia dan hal itu diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah. 

Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tanah itu harus 

meliputi dua hal, yakni:  

a. Pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah serta menyelenggarakan 

tata usahanya. 

b. Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda 

bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Dalam rangka pelaksanaanya, tugas pendaftaran tanah dilakukan dengan berbagai 

kegiatan diantaranya adalah pelaksanaan pembukuan, pendaftaran dan 

pemindahaan/peralihan hak atas tanah. Kepastian hukum obyek mengandung 

pengertian bahwa bidang tanah yang terdaftar bersifat unik, baik letak, luas 

maupun batas-batasnya. Keunikan tersebut juga menjamin dapat dilaksanakan 

pengembalian batas apabila di kemudian hari tanda-tanda batas tanah tersebut 

hilang. Kepastian hukum subyek bermakna bahwa hak yang terdaftar dalam daftar 

umum dijamin kebenarannya sebagai pemegang hak yang sah dan sebenarnya 

yang pemiliknya didasarkan atas itikad baik.  

Pemberian jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, memerlukan 

tersedianya hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten 

sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Hal tersebut seperti yang telah diuraikan 

di atas sekarang ini diatur dalam PP 24/1997 sebagai pengganti dari PP10/1961 

yang dianggap belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Tujuan dan 



18 
 

sistem yang digunakan tetap dipertahankan dalam PP 24/1997 ini, yang pada 

hakekatnya seperti yang sudah ditetapkan dalam UUPA, yakni antara lain 

Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian 

di bidang pertanahan. 

2.1.4  Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah  

Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Pemerintah. Pasal 19 ayat (3) 

menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat 

keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta 

kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam 

Penjelasan Umum Angka 1V UUPA dinyatakan “Pendaftaran tanah akan 

diselenggarkan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan 

masyarakat, lalu lintas sosial-ekonomi dan kemungkinan kemungkinannya dalam 

bidang personel dan peralatannya.  

Oleh karena itu, akan didahulukan penyelenggarannya di kota-kota lambat laun 

akan menigkat pada kadaster yang meliputi wilayah negara. Atas dasar ketentuan 

Pasal 19 Ayat (3) UUPA, penyelenggaraan pendaftaran tanah diprioritaskan di 

daerah perkotaan disebabkan di daerah ini lau lintas perekonomian lebih tinggi 

dari pada di daerah perdesaan. Pendaftaran tanah juga bergantung pada anggaran 

negara, petugas pendaftaran tanah, peralatan yang tersedia dan kesadaran 

masyarakat pemegang hak atas tanah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5-nya 



19 
 

yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1)-nya 

ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, 

tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Badan Pertanahan Nasional pada mulanya diatur dengan Keputusan Presiden No. 

26 Tahun 1998, kemudian ditambahkan dengan Presiden No. 154 Tahun 1999, 

diubah dengan Keputusan Presiden No.95 Tahun 2000, dan terakhir diubah 

dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional.  

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat 

lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP 

24 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat-

pejabat yang membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah, antara lain. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Pejabat dari Kantor Lelang, dan 

Panitia Ajudikasi
12

. 

2.1.5  Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah   

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan 

dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena 

itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar 

dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 

dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, 
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aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Sejalan dengan asas yang terkandung 

dalam Pendaftaran Tanah, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya 

pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 

1997, dinyatakan tanah bertujuan:  

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang 

sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan 

Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

3 PP Nomor 24 Tahun 1997 , A.P. Parlindungan mengatakan bahwa dengan 

diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum. Di zaman informasi ini maka Kantor 

Pertanahan sebagai kantor di garis depan haruslah memelihara dengan baik setiap 

informasi yang diperlukan untuk suatu bidang tanah, baik untuk pemerintah 

sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan negara dan juga bagi 

masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang 

diperlukan untuk  tanah, yaitu data fisik yang bersifat terbuka untuk umum artinya 

dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/bangunan 
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yang ada. Sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan 

sesuatu hal yang wajar. Sehingga tujuan terpenting dari pendaftaran tanah adalah 

untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya
13

.  

2.1.6  Sitem Publikasi Pendaftaran Tanah  

Sistem publikasi pendaftaran tanah dalam suatu Negara tergantung pada asas 

hukum yang dianut oleh suatu negara dalam mengalihkan hak atas tanahnya
14

. 

Ada beberapa sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh negara-negara 

yang menyelenggarakan pendaftaran tanah, yakni sistem Torrens, sistem negatif 

dan sitem positif
15

. 

a.  Sitem Torrens  

Sir Robert Richard Torrens seorang pejabat bea cukai terkesan sekali atas sistem 

pemilikan dan saham atas kapal sebagaimana yang diatur oleh English Merchant’s 

Shiping Act.
16

Ketika dia menjadi anggota First Colonial Ministry dari provinsi 

South Australia, Torren mengambil inisiatif untuk mengintroduksi pendaftaran 

tanah yang di Australia terkenal sebagai Real Property Act Nomor 15 Tahun 

1857-1858 . 
17

 Dalam detailnya sistem Torren disempurnakan dengan tambahan-

tambahan dan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan hukum materialnya 

masing-masing.  
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Pelaksanaan sistem Torren, setiap pendaftaran hak atas tanah sebelum dicatat 

dalam buku tanah, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan 

yang sangat teliti terhadap data yang disampaikan oleh pemohon. Kelebihan 

sistem Torrens dibandingkan dengan sistem negatif adalah ketidakpastian diganti 

dengan kepastian, biaya lebih murah dan waktu yang digunakan lebih singkat, 

ketidakjelasan dan berbelitnya uraian menjadi singkat dan jelas, persetujuan-

persetujuan disederhanakan sedemikian rupa, sehingga setiap orang akan dapat 

mengurus sendiri setiap kepentingannya, penipuan sangat dihalangi, banyak hak-

hak milik atas tanah yang berkurang nilanya karena ketidakpastian hukum hak 

atas tanah telah dikembalikan kepada nilai yang sebenarnya. 

Dalam sistem ini sertifikat tanah merupakan alat yang paling lengkap tentang hak 

dari pemilik yang tersebut di dalamnya serta tidak dapat diganggu gugat, 

demikian menurut Torrens. Ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah melalui 

asuransi (verzekeringsponds) yang sebelumnya dikenakan pada pemohon hak 

dalam pendaftaran tanah. Untuk merubah buku tanah adalah tidak dimungkinkan, 

terkecuali jika memperoleh serifikat tanah dimaksud melalui cara pemalsuan 

dengan tulisan atau diperoleh dengan penipuan
18

. 

b.  Sitem Positif  

Dalam sistem positif suatu sertifikat tanah yang diberikan berlaku sebagai tanda 

bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak 

atas tanah. Ciri pokok sistem ini adalah bahwa pendaftaran tanah menjamin 

dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah adalah tidak bisa 
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dibantah, kendatipun ia ternyata bukan pemilik yang berhak atas tanah tersebut. 

Sitem positif ini memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah. 

Pejabat dalam sistem ini bersifat sangat aktif, mereka menyelidiki apakah hak atas 

tanah yang dipindahkan itu dapat untuk didaftar ataukah tidak menyelidiki 

identitas para pihak, wewenangnya dan apakah formalitas-formalitas yang 

diisyaratkan untuk itu telah dipenuhi atau tidak.  

Menurut sitem ini hubungan hukum antara hak dari orang yang namanya terdaftar 

dalam buku tanah dengan pemberian hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut 

didaftar. Kebaikan dari sistem Positif ini adalah adanya kepastian dari buku tanah, 

peranan aktif dari pejabatnya, mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah 

mudah dimengerti oleh orang awam
19

. Asas peralihan hak atas tanah dalam sistem 

ini adalah asas itikad baik. Asas itikad baik berbunyi : orang yang memperoleh 

sesuatu hak dengan itikad baik akan tetapi menjadi pemegang hak yang sah 

menurut hukum
20

. Jadi asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad  

inilah perlu daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti . Dalam sistem ini 

pihak ketiga yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut 

menurut sitem positif ini mendapatkan jaminan mutlak dengan adanya uang 

pengganti terhadap tanah yang sebenarnya ia haki.  

Walaupun ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat 

tanah tersebut adalah tidak benar
21

. Sistem positif ini dapat memberikan suatu 

jaminan yang mutlak terhadap buku tanah, kendatipun ternyata bahwa pemegang 

sertfikat bukanlah pemilik yang sebenarnya. Adapun kelemahan dari ssitem 
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positif ini adalah peranan aktif pejabatnya akan memakan waktu yang lama, 

kemudian pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan oleh karena 

kepastian hukum buku tanah itu sendiri, dan wewenang pengadilan diletakan 

dalam wewenang administratif. 

c.  Sitem Negatif  

Sistem Negatif adalah segala sesuatu yang tercantum dalam sertifikat tanah 

dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya. Asas 

peralihan hak atas tanah menurut sistem ini adalah asas “nemo plus yuris”. 

Dimana asas nemu plus yuris berbunyi orang tidak dapat mengalihkan hak 

melebihi hak yang ada padanya. Asas “nemo plus yuris” ini bertujuan untuk 

melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Bedasarkan asas nemo plus yuris ini, 

pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang 

terdaftar atas nama siapapun
22

. Ciri pokok sistem negatif ini adalah bahwa 

pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah tidaklah menjamin bahwa 

nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama 

yang terdaftar bukanlah pemilik yang sebenarnya. Hak dari nama terdaftar 

ditentukan oleh hak dari pemberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut 

merupakan mata rantai dari perbuatan hukum dalam pendaftaran hak atas tanah.  

Ciri pokok lainnya dalam sistem ini adalah Pejabatnya berperan pasif artinya 

pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari 

surat-surat yang diserahkan kepadanya. Kebaikan dari sistem negatif ini adalah 

adanya perlindungan terhadap pemegang hak sejati. Sedangkan kelemahannya 
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dari sistem negatif ini adalah peranan pasif pejabatnya yang menyebabkan 

tumpang tindihnya sertifikat tanah, mekanisme kerja dalam proses penerbitan 

sertifikat tanah sedemikian rupa sehingga kurang dimengerti oleh orang awam. 

Menurut Boedi Harsono, pertanyaan yang timbul berkaitan dengan system 

publikasi pendaftaran tanah adalah sejauh mana orang boleh mempercayai 

kebenaran data yang disajikan? Sejauh mana hukum melindungi kepentingan 

orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah 

didaftar, berdasarkan data yang disajikan di Kantor Pendaftaran Tanah atau 

didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah, jika kemudian ternyata data tersebut 

tidak benar?
23

menurut Boedi Harsono ada dua sistem publikasi Pendaftaran tanah 

yaitu sistem publikasi positif dan publikasi negatif.  

Dalam sistem sistem positif, data disimpan dalam register atau buku tanah dan 

sertifikat sebagai surat tanda bukti hak. Dalam sistem ini, orang boleh 

mempercayai penuh data yang disajikan dalam register karena pendaftaran atau 

pencatatan nama seseorang dalam register sebagai pemegang haklah yang 

membuat orang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, bukan 

perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. Sistem publikasi positif, orang 

yang dengan itikad baik dan pembayaran serta kemudian mendaftarkan dirinya 

sebagai pemegang hak dalam register memperoleh hak yang tidak dapat diganggu 

gugat dari orang yang namanya tidak terdaftar sebagai pemegang hak dalam 

register, hal ini biasa disebut “indefeasible tiile”. Dengan selesainya dilakukan 

pendaftaran atas nama penerima hak, pemegang hak yang sebenarnya menjadi 
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kehilangan haknya. Ia tidak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum yang 

memindahkan hak yang bersangkutan kepada pembeli.  

Dalam keadaan tertentu ia hanya bisa menuntut ganti kerugian kepada Negara. 

Untuk menghadapi tuntutan ganti kerugian tersebut disediakan suatu dana khusus. 

Sehingga hukum benar-benar melakukan perlindungan terhadap orang yang 

melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah didaftar. Sistem 

publikasi negatif, yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli adalah 

sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Asas peralihan menurut sistem ini 

adalah asas “nemo plus yuris”, yaitu orang tidak dapat menyerahkan atau 

memindahkan hak melebihi apa yang ia punya sendiri. Asas ini bertujuan untuk 

melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain 

yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. 

Data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem ini tidak boleh begitu saja 

dipercayai kebenarannya. Negara tidak menjamin data yang disajikan. Biarpun 

sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan 

gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa ialah pemegang hak 

sebenarnya. Sitem Publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah menurut 

UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem negatif yang mengandung 

unsur positif
24

.  

Pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 akan 

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang 

kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat 

(2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Sehingga sistem Pendaftaran Tanah menurut 
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UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 bukanlah sistem negatif yang murni. Sistem 

publikasi yang murni tidak akan menggunakan pendaftaran hak, juga tidak akan 

ada pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa sertifikat 

merupakan alat bukti yang kuat. Hal tersebut juga terlihat ada ketentuan-ketentuan 

yang mengatur prosedur pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data 

yuridis yang diperlukan serta pemeliharaannya dan penerbitan sertifikat haknya, 

biarpun sistem publikasinya negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan 

dilaksanakan secara seksama, agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

2.2     Hak-Hak Atas Tanah  

Hak-hak atas tanah di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut
25

: 

a.  Hak Milik  

Landasan idil daripada hak milik (baik atas tanah maupun atas barang-barang dan 

hak-hak lain) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara 

yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. Hal ini dibuktikan 

anatara lain dengan adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur 

dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Dahulu, hak milik dalam pengertian 

hukum barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang mereka anut yaitu 

individualisme, kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan 

bebas dan penuh terhadap miliknya. Hak milik tadi tidak dapat diganggu- gugat. 

Akibat adanya ketentuan demikian, pemerintah tidak dapat bertindak terhadap 

milik seseorang, meskipun hal itu perlu untuk kepentingan umum. 
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Sebagai contoh dari kemutlakan hak milik ini dibuktikan dengan adanya Arres 14 

Maret 1904, yaitu Lantaarpaal Arres, sehingga perbuatan kotapraja yang waktu 

itu memerintahkan penyedian kira-kira satu meter persegi tanah dari seorang 

pemilik tanah untuk menancapakan tiang lentera bagi penerangan umum, oleh 

Hakim dianggap bertentangan dengan undang-undang, karena membatasi hak 

milik perseorangan. Konsepsi hak milik semacam ini pada zaman sekarang sudah 

tidak dapat diterima lagi. Hak milik atas tanah dalam pengertian sekarang, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 UUPA adalah sebagai berikut:  

“ Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Menurut Pasal 6 

dari UUPA semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Terkuat dan terpenuh 

di sisni tidak berarti hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan 

tidak dapat diganggu gugat. Ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak-

hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. Dengan lain perkataan, hak 

milik yang merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh di antara semua 

hak-hak atas tanah lainnya. Sehingga si pemilik mempunyai hak untuk menuntut 

kembali di tangan siapapun benda itu berada. Seseorang yang mempunyai hak 

milik dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya atas miliknya itu, asal saja 

tindakannya itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak 

atau kepentingan orang lain
26

. Jadi harus pula diingat kepentingan umum, seperti 

telah disebutkan dalam Pasal 6 UUPA tadi. Apalagi kita menganut paham bahwa 

hak milik mempunyai fungsi sosial. Arti dari pada hak milik mempunyai fungsi 

sosial  ialah bahwa hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh 
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dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, tetapi 

juga untuk kepentingan masyarakat rakyat banyak. Jadi hak milik ini harus 

mempunyai fungsi kemasyarakatan, yang memberikan berbagai hak bagi orang 

lain.  

Sekalipun sebidang tanah menjadi hak milik perseorangan, karena hak milik itu 

dipandang berada di atas Hak Ulayat Negara, dalam batas-batas tertentu  ( 

misalnya untuk keperluan jalan raya, bukan untuk pendirian hotel, casino dan 

lain-lain), negara tetap berhak untuk menentukan tanah hak milik tersebut, sesuai 

dengan pola pembanguan dan ketentuan hukum mengenai tataguna tanah secara 

nasional maupun regional. Pendirian hak milik mempunyai fungsi sosial, dalam 

rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan 

tujuannya. Dasar hukum fungsi sosial tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 berbunyi sebagai berikut:  “ Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Sedangkan dasar hukum pembatasannya terurai dalam Pasal 

27 ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut.  “ Tiap-tiap warga Negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”.  

Perlu dipersoalkan untuk mencantumkan asas daripada Hak Milik sebagai berikut: 

“ Tiap hak milik dianggap bebas dari segala beban pembuktian sedangkan orang 

yang mengaku mempunyai suatu hak atas tanah harus memberikan pembuktian”.  

Apabila Undang-Undang tentang hak milik atas tanah selesai dibentuk, tidak akan 

diperbolehkan lagi pemilikan tanah secara originer, tanpa izin Pemerintah yang 

diberikan sebelumnya, seperti halnya dengan pembukaan tanah menurut hukum 
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adat atau pemilikan tanah timbul, tetapi semua pemilik tanah akan bersifat 

pemilikan tanah secara sekunder (derivatief afgeleid)
27

. 

1. Terjadinya Hak Milik  

Menurut Pasal 22 hak milik terjadi karena, menurut Hukum Adat, karena 

Penetapan Pemerintah, karena Undang-Undang. Dengan terjadinya hak milik itu, 

timbulah hubungan hukum antara subjek dengan bidang tanah tertentu yang isi, 

sifat dan ciri-cirinya sebagai yang diuraikan di atas, tanah yang sebelum itu 

berstatus tanah negara atau tanah hak lain (tanah hak guna bangunan, hak guna 

usaha atau hak pakai). Baru dengan terjadinya hak milik itu tanah yang 

bersangkutan bersetatus tanah hak milik. Cara memperoleh hak milik demikian 

disebut originair. Hak milik bisa juga diperoleh secara derivatin. Menurut cara ini 

suatu subjek memperoleh tanah dari subjek lain yang semua sudah berstatus tanah 

hak milik, misalnya karena jual-beli, tukar menukar, hibah, pemberian dengan 

wasiat atau warisan. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum itu, hak milik 

yang sudah ada beralih dari subjek yang satu kepada yang lain
28

.  

a.)  Terjadinya Hak Milik Menurut Hukum Adat  

Menurut Pasal 22 hal ini harus diatur dengan Peraturan Pemerintah supaya tidak 

terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara. Demikian 

penjelasan pasal tersebut. Terjadinya hak atas tanah menurut Hukum Adat 

lazimnya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagian tanah ulayat 

suatu masyarakat hukum adat. Pembukaan hutan secara tidak teratur dapat 

membawa akibat yang sungguh merugikan kepentingan umum dan negara, berupa 
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kerusakan tanah, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Menyerahkan pengaturan 

pembukaan tanah para Kepala Adat mengakibatkan pemborosan, sebagai yang 

sering terjadi di beberapa daerah transmigrasi di luar Jawa.  

b.)  Terjadinya Hak Milik Karena Penetapan Pemerintah  

Hak milik yang oleh UUPA dikatakan terjadi karena Penetapan Pemerintah itu 

diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian Pasal 22 ayat (2) huruf 

a, Sebagaimana telah disinggung di atas, tanah yang diberikan dengan Hak Milik    

itu semula berstatus tanah negara. Hak milik itu pun dapat diberikan sebagai 

perubahan daripada yang sudah dipunyai oleh pemohon, misalnya hak guna 

usaha, hak guna bangunan atau hak pakai. Hak milik ini pun merupakan 

pemberian hak baru. Dalam kedua hal itu hak miliknya diperoleh secara originair. 

Hingga kini Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan di atas belum ada
29

.  

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 56 masih dapat dipergunakan ketentuan-

ketentuan yang berlaku sebelum UUPA yaitu Peraturan Menteri Muda Agraria 

No. 15 Tahun 1959 tentang pemberian dan pembaharuan beberapa hak atas tanah 

serta pedoman mengenai tata cara kerja bagi pejabat-pejabat yang bersangkutan. 

Sudah barang tentu penggunaan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut harus 

disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. Pejabat-pejabat yang 

berwenang memberikan hak milik pengaturannya yang terdapat dalam PMDN No. 

1 Tahun 1967 tentang pembagian tugas dan wewenang agraria. Instansi yang 

berwenang memberikan hak milik adalah Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria, 
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kecuali dalam hal-hak wewenang untuk memberikan hak atas tanah dilimpahkan 

kepada Gubernur/Kepala Daerah. Dalam hal tersebut dibawah ini 

Gubernur/Kepala Daerah diberi wewenang untuk memberikan hak milik.  

(a).  Jika hak itu diberikan kepada para transmigran dan kerluarganya.  

(b). Jika pemberian hak itu dilakukan di dalam rangka pelaksanaan   

landreform. 

(c). Jika hak itu diberikan kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang      

tanahnya   merupakan bekas tanah gogolan tidak tetap.  

(d). Di luar hal-hal tersebut di atas jika tanah yang diberikan dengan hak   

milik itu merupakan tanah pertanian dan luasnya tidak lebih dari 5000 

meter persegi. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan wewenang Gubernur tersebut 

tersebut dilakukan oleh para Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan 

atas nama Gubernur.  

2.    Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara  

Hak milik tersebut diberikan atas permohonan yang bersangkutan. Sudah barang 

tentu pemohon harus memenuhi syarat untuk memperoleh dan mempunyai tanah 

dengan hak milik sebagai yang telah diuraikan diatas. Permohonan untuk  yang 

berwenang dengan perantaraan Bupati/Walikota. Kepala Kantor Agraria Daerah 

bersangkutan. Oleh instansi yang berwenang hak milik yang dimohon itu 

diberikan dengan menerbitkan suatu surat keputusan pemberian hak milik, yang 

disusun menurut contoh yang ditetapkan sebagai lampiran Peraturan Menteri 
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Muda Agararia tersebut di atas. Selain syarat-syarat dengan keadaan dan 

peruntukan tanahnya, di dalam surat keputusan pemberian hak milik itu dimuat 

pula syarat-syarat umum
30

.  

3.  Pemberian Hak Milik Sebagai Perubahan Hak  

Pihak yang mempunyai tanah dengan hak guna usaha, hak guna bangunan atau 

hak pakai, jika menghendaki dan memenuhi syarat-syaratnya dapat mengajukan 

permintaan kepada instansi yang berwenang, agar haknya itu diubah menjadi hak 

milik. Semula sesuai dengan praktek agraria sebelum berlakunya UUPA, yaitu di 

dalam menyelesaikan perubahan hak eigendom menjadi hak milik Adat, pemohon 

lebih dahulu harus melepasakan haknya hingga tanahnya menjadi tanah Negara
31

.  

Sesudah itu tanah tersebut dimohon kembali dengan hak milik, melalui cara 

sebagai yang telah diuraikan di atas. Seringkali tidak dilakukan pemeriksaan 

setempat kalau sudah ada surat tanda bukti haknya dan surat ukurnya pun masih 

memenuhi syarat. Kelemahan daripada cara itu adalah, bahwa antara saat haknya 

dilepaskan oleh pemohon dan dilakukannya pembukuan hak miliknya oleh Kepala 

KPT terdapat suatu vacum dalam hubungan hukumnya antara pemohon dan tanah 

yang bersangkutan. Hal itu menempatkan pemohon pada kedudukan yang belum 

menentu, lebih-lebih jika diingat adanya kemungkinan bahwa hak yang diberikan 

kepadanya dengan surat keputusan pemberian hak milik itu menjadi gugur, karena 

salah satu syarat tidak dipenuhi. Dengan demikian, prmohon telah kehilangan 

haknya yang semula, sedang hak yang baru tidak diperolehnya.  
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4.  Yang Dapat Mempunyai Hak Milik  

Yang dapat mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA, yaitu  

(a).  Warga Negara Indonesia. 

(b). Badan-badan hukum tertentu. 

(c). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan 

sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu.  

5.  Hapusnya Hak Milik Menurut Pasal 27 UUPA 

Hak Milik hapus karena:  

a. Tanahnya jatuh kepada negara, karena:  

(1). Pencabutan hak. 

(2). Penyerahan sukarela oleh pemiliknya. 

(3). Ditelantarkan. 

(4). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.  

(5). Tanahnya musnah 

b. Hak Guna Usaha  

Seperti halnya hak milik, hak guna usaha pun diatur dalam Pasal 16 ayat (1) 

UUPA No. 5 Tahun 1960, sebagai salah satu hak atas tanah, sedangkan secara 

khusus Hak Guna Usaha oleh UUPA dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, 

kemudia disebut juga pada Pasal 50 dan Pasal 52 UUPA. Hak Guna Usaha dalam 
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pengertian hukum barat sebelum dikonversi berasal dari hak erfpacht yang 

pengaturannya terdapat dalam Pasal 720 BW, adalah suatu hak kebendaan untuk 

mengenyam kenikmatan yang penuh (volle genot) atas suatu benda yang tidak 

bergerak kepunyaan orang lain, dengan kewajiban membayar pacht (cano ) tiap 

tahun, sebagai pengakuan eigendom kepada yang mempunyainya, baik berupa 

uang maupun hasil in natura
32

.  

Hak Guna Usaha dalam pengertian sekarang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 

28 Ayat (1) UUPA adalah:  “ Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk 

keperluan perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”.  

Apa yang diatur dalam UUPA barulah merupakan ketentuan-ketentuan pokok 

saja, sedangkan untuk pelaksanaannya masih diperlukan peraturan pelaksanaan. 

Menurut Pasal 150 ayat (2) ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna 

usaha akan diatur lebih lanjut dengan peraturan, berupa Peraturan Pemerintah atau 

Peraturan Menteri. Berlainan dengan hak milik, tujuan penggunaan tanah yang 

dipunyai dengan hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, 

perikanan dan peternakan. Dalam pengertian pertanian termasuk juga perkebunan 

meskipun juga tanah yang dipunyai dengan Hak Guna Usaha itu khusus 

diperuntukan bagi usaha pertanian, perikanan, peternakan, tidaklah berarti bahwa 

orang yang mempunyai hak tidak boleh mendirikan bangunan-bangunan di 

atasnya
33

.  
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Namun, bangunan-bangunan yang berhubungan dengan usaha pertanian, 

perikanan dan peternakan itu boleh saja didirikan di atas tanah yang bersangkutan, 

tanpa memerlukan hak guna bangunan atau hak pakai secara terpisah. Pasal 8 

UUPA menetapkan bahwa:  “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 daitur pengambilan kekayaan alam yang terkandung 

dalam bumi, air dan ruang angkasa”. 

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari pasal tersebut, bahwa menurut 

ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas 

permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya 

tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh 

bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu, pengambilan kekayaan yang 

dimaksud dalam Pasal 8 di atas memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini 

merupakan pangkal bagi Perundang-Undangan pertambangan dan lain-lainnya. 

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Hak Guna Usaha tidak memberi 

wewenang kepada pemiliknya untuk mengambil kekayaan alam yang terkandung 

di dalam tubuh bumi atau dibawah tanah yang dikuasai oleh hak tersebut
34

. 

c. Hak Guna Bangunan  

Hukumnya selalu disebut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA Tahun 1960, sebagai 

salah satu hak atas tanah, seperti halnya hak milik dan Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan pun secara khusus diatur oleh UUPA dalam Pasal 35 sampai 

dengan Pasal 40, kemudian disebut-sebut juga dalam Pasal 50 dan Pasal 52 

UUPA. Hak Guna Bangunan dalam pengertian hukum Barat sebelum dikonversi 
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berasal dari hak opstal yang diatur dalam Pasal 711 Kuh Perdata. Apa yang diatur 

dalam UUPA berulah merupakan ketentuan pokok saja, sebagaimana terlihat 

dalam Pasal 50 Ayat (2) bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak 

Guna Bangunan akan diatur dengan peraturan maupun dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa
35

. “ Hak Guna Bangunan adalah hak milik 

untuk mendirikan dan mempunyai bengunan-bangunan atas tanah yag bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.  

Karena Hak Guna Bangunan merupakan suatu hak atas tanah memberi wewenang 

kepada pemegang haknya untuk meggunakan tanah yang bersangkutan untuk 

mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan di atasnya. Berdasarkan penjelasan 

Pasal 35 UUPA bahwa berlainan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu, selain atas tanah yang dikuasai 

oleh negara, dapat diberikan atas tanah milik seseorang. Apakah pemegang Hak 

Guna Bangunan dapat mengambil kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ? 

berdasarkan Pasal 8 dari penjelasan UUPA, sebagai Hak Atas Tanah, Hak Guna 

Bangunan tidak memberikan wewenang untuk mengambil kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya. Oleh karena itu pengambilan kekayaan yang 

dimaksudkan itu memerlukan tersendiri.  

c.  Hak Pakai  

Hak pakai selain disebut dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai salah satu Hak Atas 

Tanah, secara khusus Hak Pakai diatur oleh UUPA dalam Pasal 41 sampai dengan 

43. Kemudian disebut-sebut juga dalam Pasal 49 Ayat (2) untuk keperluan 
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peribadatan dan keperluan suci lainnya, Pasal 50 Ayat jo Pasal 52, bersangkutan 

dengan pengaturannya lebih lanjut dan akhirnya dalam Pasal-pasal dari ketentuan-

ketentuan Konversi, yaitu Pasal 1 Ayat (2), Pasal VI dan Pasal VII Ayat (2)
36

. 

Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan Bab I dan Bab II dari diktum pertama 

UUPA juga berlaku terhadap Hak Pakai, demikian pula akibat daripada 

dicabutnya berbagai peraturan sebagai yang telah dibahas di atas. Hak pakai juga 

disebut-sebut dalam Pasal 14 UU No. Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Asing. Apa yang diatur dalam UUPA barulah merupkan ketentuan-ketentuan 

pokok saja.  

Menurut Pasal 50 Ayat 2 ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pakai 

akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan itu bisa berbentuk 

undang-undang, tetapi bisa juga Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. 

Menurut Pasal 52 Ayat (2) peraturan perundang-undangan tersebut dapat dengan 

hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 

10.000,-. Tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran . Hingga kini 

peraturan yang lengkap mengenai Hak Pakai itu belum ada. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 58 kiranya masih dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 Tahun 1959 PMA No. 1 

Tahun 1960 Bab VI dan Bab V, dengan catatan bahwa apa yang disebut Hak 

Sewa harus dibaca Hak Pakai, karena negara bukan pemilik tanah. Karena itu, 

tidak dilakukan persewaan dan bentuk pemberian haknya tidak lagi berupa suatu 
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perjanjian, melainkan berupa surat keputusan sebagai yang dimaksudkan dalam 

Pasal 41 Ayat (1)
37

. 

Dengan surat edaran Menteri Agraria tanggal 20 Febuari 1961 No. 27/4/3 

diinstrusikan, agar istilah persewaan tanah negara dalam Peraturan Menteri 

tersebut dibaca Hak Pakai atas tanah yang dikuasai oleh Negara dan uang sewa 

selanjutnya disebut uang wajib. Pada surat edaran itu disertakan juga contoh surat 

keputusan pemberian Hak Pakai, sebagai perubahan mengenai perjanjian sewa-

menyewa. Terhadap Hak Pakai yang berasal dari konversi pada umumnya berlaku 

Hukum Adat atau yang diperjanjikan pada waktu hak yang dikonversi, sepanjang 

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. Mengenai 

pendaftarannya Hak Pakai diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk 

VI/5/Ka tanggal 20 Januari 1962 terbatas pada Hak Pakai yang berjangka waktu 

lebih dari 5 tahun dan jka tidak ditentukan jangka waktunya dianggap sebagai 

lebih dari 5 tahun.  

Ketentuan yang serupa terdapat pula dalam Pasal 9 PMA No. 9 Tahun 1965. 

Ketentuan mengenai pendaftaran itu telah diubah dengan PMA No. 1 Tahun 1966. 

Untuk selanjutnya, semua Hak Pakai atas tanah Negara didaftar dan setiap 

peralihannya memerlukan izin pemindahan sebagai yang dimaksud dalam PMA 

No. 14 Tahun 1961. 

e.  Hak Sewa  

Hak sewa selain disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) sebagai salah satu Hak Atas 

Tanah, secara khusus Hak sewa diatur dalam Pasal 44 dan 45. Kedua Pasal itu 
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khusus mengenai Hak Sewa untuk bangunan. Hak Sewa tanah pertanian disebut-

sebut dalam pasal 53 yang merupakan salah satu Pasal dari Bab IV yang memuat 

ketentuan-ketentuan peralihan, karena oleh UUPA diberi sifat sementara, dalam 

arti bahwa dikemudian hari lembaga sewa tanah pertanian itu akan diadakan, 

karena bertentangan dengan asas yang disebutkan dalam Pasal 10, penjelasan 

Pasal 16, 44 dan Pasal 45
38

.  

Selama belum dihapuskan maka menurut Pasal 53 hak tersebut harus diatur untuk 

membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA, khususnya untuk 

menghindarkan jangan sampai dalam hubungan sewa-menyewa tanah pertanian 

itu terjadi praktek-praktek pemerasan. Dalam hubungannya dengan persewaan 

tanah rakyat oleh perusahaan-perusahaan gula, tembakau, rosella, dan corkhorus. 

Berlainan dengan penguasaan tanah pertanian dalam hubungan gadai dan bagi 

hasil, dalam sewa-menyewa itu tidak dapat secara umum dikatakan siapa yang 

merupakan pihak yang menyewa ataukah yang menyewakan. Peraturan yang 

dimaksudkan oleh Pasal 53 tersebut di atas hingga kini belum ada. Terhadap hak 

sewa berlaku juga Pasal 50 Ayat (2) jo Pasal 52 Ayat (2).  

Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan Bab I dan Bab II dari Diktum Pertama 

UUPA berlaku pula terhadap Hak Sewa. Demikian juga akibat daripada 

dicabutnya berbagai peraturan yang telah dibahas di atas. Apa yang diatur dalam 

UUPA barulah merupakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Sewa 

untuk bangunan akan diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan itu bisa 

berbentuk Undang-Undang. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. 

Peraturan yang dimaksudkan itu menurut Pasal 52 Ayat (2) dapat memberikan 
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ancaman pidana atau pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan 

selama lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.00,-
39

. 

Tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran. Hingga kini peraturan yang 

lengkap mengenai Hak Sewa untuk bangunan itu belum ada. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 58, hukum yang berlaku terhadap sewa-menyewa tanah, baik 

tanah untuk bangunan maupun tanah pertanian ialah Hukum Adat, sepanjang dan 

selama belum ada pengaturannya di dalam UUPA dan peraturan-perturan tertulis 

lainnya.  

2.3 Sertifikat Tanah  

Dalam UUPA tidak pernah disebut sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai 

dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c ada disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam 

pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah sering ditafsirkan sebagai 

sertifikat tanah. Dan penulispun di sini membuat pengertian yang sama bahwa 

surat tanda bukti hak adalah sertifikat. Sebagaimana kalimat ini tersebut dalam 

sampul map yang berlogo burung Garuda yang dijahit menjadi satu dengan surat 

ukur atau gambar situasi tanah tersebut. Secara etimologi sertifikat berasal dari 

bahasa Belanda “Certificat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang 

membuktikan tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan Sertifikat Tanah adalah surat 

keterangan yang membuktian hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata 

lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-

bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat 

yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Inilah yang disebut sertifikat tanah 
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tadi. Menurut Ali Achmad Chomzah bahwa sertifikat merupakan surat tanah yang 

sudah diselenggarakan pengukuran desa demi desa, karenanya ini merupakan 

pembuktian yang kuat, baik subjek maupun objek ilmu hak atas tanah
40

 .  

Selain itu juga ada istilah dikenal dengan sertifikat sementara, yaitu surat tanda 

bukti hak, yang terdiri dari salinan buktu tanah dan gambar situasi, yang diberi 

sampul dan dijilid menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kpeala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di atas sudah disebut 

sertifikat adalah surat tanda bukti hak, oleh karena itu telah kelihatan 

berfungsinya, bahwa sertifikat itu berguna sebagai “alat bukti”. Alat bukti yang 

menyatakan tanah ini telah diadministrasi oleh Negara. Dengan dilakukan 

administrasinya lalu diberikan buktinya kepada orang yang mengadministrasi 

tersebut. Bukti atau sertifikat adalah milik seseorang sesuai dengan yang tertera 

dalam tulisan di dalam sertifikat tadi. Jadi bagi si pemilik tanah, sertifikat tadi 

adalah merupakan pegangan yang kuat dalam hal pembuktian hak miliknya, sebab 

dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang secara hukum. Hukum 

melindungi pemegang sertifikat tersebut dan lebih kokoh bila pemegang itu 

adalah namanya yang ada dalam sertifikat. Sehingga bila yang memegang 

sertifikat itu belum namanya maka perlu dilakukan balik namanya kepada yang 

memegang sehingga terhindar lagi dari gangguan pihak lain. Dengan demikian 

surat tanda bukti atau sertifikat tanah itu dapat berfungi menciptakan tertib hukum 

pertanahan serta membatu mengaktifkan kegiatan perekonomian rakyat. 
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2.4  Kepastian Hukum  

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberative.  Undang-undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan kepastian 

hukum
41

. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut. 

a. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis.  

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, 

dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan 

pengadilan.  

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau 

utility. 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan 

Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat 
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dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang 

artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat 

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan 

hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan
42

. 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran 

Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia 

hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang 

mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar 

menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum.  

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk 

kepastian
43

. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, 

yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus 

ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi 

dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional 

seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu 

apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu 
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menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum 

akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. 

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhdap 

tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu 

arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban 

menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa 

yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang 

atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui 

penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah 

penerapanya.  

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan 

objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi  kepastian hukum mungkin 

sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana 

yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas 

manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang 

hukum  pertanahan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan pelaksanaanya akan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang lain. Adapun tujuan pokok dari UUPA adalah :  

a. Untuk meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional. 

b. Menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam 

hukum pertanahan. 

c. Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Artinya kepastian hukum dalam bidang hukum  pertanahan adalah para pemegang 

hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang 

jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendaftaran 

tanah yang bersifat recht-kadaster, sehingga dapat menjamin terwujudnya 

kepastian hukum.       



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Pendekatan Masalah   

Pendekatan masalah  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan untuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan mempelajari, 

menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-

konsep yang berhubungan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris 

dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang di dapatkan dalam 

penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, kuisioner, 

atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.
44

 

3.2  Sumber Data  

Penulisan penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data primer, dan 

sekunder. 
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a.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Data ini 

diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Kantor Pertanahan  Kota Bandar 

Lampung mengenai kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah dikaitkan dengan 

kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.  

b.  Data Sekunder   

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan 

peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yaitu berupa : 

a). Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang bersumber dari Undang-  

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

Peraturan atau keputusan BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan 

Pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.  

b). Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literatur-

literatur dalam hukum agraria.  

c). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencangkup 

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
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3.3  Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :  

a.  Studi Kepustakaan   

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan 

membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini.  

b.  Studi Lapangan   

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode 

wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

narasumber. Wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang akan dikembangkan pada saat wawancara dilakukan. 

3.3.2 Metode Pengolahan Data  

Setelah data tersebut terkumpul pengolahan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a.  Editing  

Yaitu memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk 

mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi 

adalah meliputi hal-hal sebagai berikut yakni : lengkapnya tulisan atau catatan, 

kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan 
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keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan 

permasalahan yang dibahas.  

b. Interpretasi  

Yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta 

mendeskripsikan data dalam bentuk uraian , untuk kemudian ditarik kesimpulan.  

c.  Sistematisasi  

Yaitu mensitematiskan data dengan menyusun data menurut urutan masing-

masing dari hasil penelitian yang telah sesuai dengan permasalahan 

3.4  Analisis Data  

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 

mendeskripsikan data yang dihasilkan di lapangan kedalam bentuk penjelasan 

secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir dalam 

mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum 

kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian 

hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan  yang bersifat kuat artinya 

sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan 

mempunyai alat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertifikat 

tersebut mempunyai kepastian hukum  bersifat materil (publikasi negatif 

berunsur positif) yang dianut dalam hukum tanah nasional, tetapi disisi lain 

juga sertifikat mempunyai kepastian hukum yang bersifat formil (publikasi 

postif) yaitu kepastian hukum dari sertifikat yang berisi ketentuan tertulis yang 

tertera dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya adalah bersifat mutlak 

artinya tidak bisa diganggu gugat. Beberapa hal yang dapat melemahkan 

kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah jika dilihat dari kepastian dan 

kekuatan hukum bersifat formil (publikasi positif)  yaitu pemakaian sistem 

publikasi negatif, lemahnya implementasi Pasal 32 ayat (2) PP. 24 Tahun 

1997 dan tumpang tindihnya  antara Undang-Undang pertanahan dengan asas 
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hukum di pengadilan. Tetapi perlu juga diketahui bahwa sertfikat hak atas 

tanah bukan merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah, karena 

untuk mengetahui pemilik tanah sebenarnya bukan hanya sertifikat yang dapat 

dijadikan baik bukti kepemilikan maupun sebagai alat bukti di pengadilan 

tetapi alat bukti lain pun bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas 

tanah termasuk Girik dan kwitansi tanah yang kadar kebenarannya dibuktikan 

di pengadilan.  

2.  Upaya yang harus dilakukan untuk mejamin kepastian hukum dalam bidang 

pertanahan dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Agraria 

dan Tata Ruang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus berdasarkan 

asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas aman untuk terjaminya 

kekuatan hukum dan kepastian hukum dari sertifikat yang diterbitkan. Dan 

juga melalui masyarakat berdasarkan asas keterbukaan Diharuskan kepada 

masyarakat pun yang mempunyai tanah harus memelihara baik data yuridis 

berupa jika ada peralihan hak, pembebanan hak ataupun yang lainnya harus 

segera di daftarkan ke Pemerintah (kementerian negara agraria dan tata ruang) 

dan jika menyangkut data fisiknya maka diharuskan mengetahui dimana 

lokasi tanah yang dipunyai, mengetahui batas-batas tanah tersebut. Artinya 

diharuskan adanya sinergi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat 

untuk menjamin dan menjaga kepastian dan kekuatan hukum sertifikat hak 

atas tanah.  
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5.2 Saran  

1. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kekuatan hukum sertifikat  

sebaiknya masih harus menggunakan sistem publikasi negatif cenderung positif 

karena melihat kondisi Negara Indonesia sistem ini masih sesuai untuk 

digunakan, sedangkan untuk sistem publikasi positif sulit untuk dipakai karena 

karakter sistem publikasi ini tidak sesuai dengan hukum tanah nasional dan 

juga perlu anggaran yang besar serta perangkat hukum yang memadai sehingga 

untuk saat ini sistem publikasi positif belum bisa diterapkan pada Negara ini.   

2. Dimungkinkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk 

mengkonversi hak-hak lama yaitu alat bukti lain selain sertifikat untuk 

dikonversinya menjadi sertifikat hak atas tanah yang mempunyai kepastian dan 

perlindungan hukum bagi pemegangnya.  
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