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ABSTRAK 

 

 

PEROLEHAN TANAH KARENA PEWARISAN DAN PENDAFTARANNYA 

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

 

Oleh 

AHMAD SHOBARI 

 

Salah satu perolehan tanah disebabkan oleh adanya pewarisan yang hak 

kepemilikannya diputuskan oleh pengadilan agama, oleh karena itu ahli waris agar 

mendaftarkan peralihan hak milik tanah tersebut dalam rangka memperoleh 

kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.   

 

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perolehan tanah karena 

pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama? (2) Bagaimanakah pedaftaran 

tanah yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama? (3) 

Apakah faktor penghambat pendaftaran yang diperoleh karena pewarisan 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan 

empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan 

dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perolehan hak milik atas tanah karena 

pewarisan setelah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP No. 24 Tahun 1997, apabila seorang pemilik 

tanah meninggal dunia maka orang yang menerima warisan tersebut dalam waktu 6 

bulan harus mendaftarkan tanah warisannya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional 

untuk memperoleh hak milik atas tanah yang didapat dari warisan berdasarkan 

putusan pengadilan. (2) Pedaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama dilaksanakan dengan kegiatan yaitu ahli 

waris selaku pemohon (ahli waris) mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan 

Nasional dengan persyaratan yaitu mengisi formulir permohonan, bukti identitas 

ahli waris, surat Kematian atas nama pemegang hak dan surat Tanda Bukti sebagai 

Ahli Waris berdasarkan putusan pengadilan. (3) Faktor penghambat penghambat 

pendaftaran yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan 

Agama adalah kurang lengkapnya persyaratan yang diajukan oleh waris dalam 

pendaftaran tanah dan adanya adanya ahli waris yang tidak mengurus sendiri 

pendaftaran tanah tetapi dengan menguasakannya kepada pihak lain.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama 

Kantor Pertanahan Kota lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, 

khususnya di bidang pertanahan (2) Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung 

dimasa mendatang disarankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat 

dalam melaksanakan pendafataran tanah untuk pertama kali. 

 

Kata Kunci: Peralihan Tanah, Pewarisan, Pengadilan Agama 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia bahkan sampai 

meninggalpun manusia masih membutuhkan tanah. Kebutuhan manusia terhadap 

tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya 

jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah. Dasar 

kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara 

sesuka si pemilik hak yang sempurna. Pemilik dapat menggunakannya, 

menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum 

pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Pasal 20-27 UUPA, menurut 

prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah.
1
 

 

 

                                                 
1
 Effendi Perangin. Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi 

Hukum. Cet.4. Jakarta: RajaGrafindo, 1994. hlm.3. 
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Ketentuan Pasal 23 UUPA mengatur: 

 

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya 

dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang 

dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. 

(2) Pendaftaran termaksud dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang 

kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan 

hak tersebut. 

 

 

Berdasarkan Pasal 23 UUPA tersebut peralihan hak milik atas tanah wajib 

didaftarkan. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena jual beli, warisan, 

hibah dan tukar menukar. 

 

Peralihan tersebut berkaitan dengan Pasal 20 Ayat (2) UUPA yang menyatakan 

bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam 

hal ini penerima hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah 

yang diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang 

hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah. 

 

Sebagai alat bukti yang kuat, sertipikat mempunyai arti sangat penting bagi 

perlindungan kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Pendaftaran hak atas 

tanah karena pewarisan tanah wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang 

memperoleh warisan. Kewajiban tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang menyatakan bahwa: “Jika 

orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima 

tanah itu sebagai warisan, wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut 

dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu”. 

 

Ketentuan mengenai pendaftaran pewarisan tersebut dirasakan kurang sempurna, 

karena tidak diatur mengenai ketentuan tanah yang diwariskan itu telah 
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didaftarkan atau belum didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Di samping itu 

juga tidak adanya ketentuan lebih lanjut tentang bagaimana apabila pendaftaran 

tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan. Sedangkan dalam Pasal 42 

Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang 

kewajiban ahli waris untuk mendaftarkan peralihan hak karena pewarisan 

mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan yang belum didaftar, yaitu: 

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah 

yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang 

diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 

wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor 

pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang 

namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai 

ahli waris. 

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib 

diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 Ayat (1) huruf b. 

 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk peralihan hak milik atas tanah karena 

pewarisan yang sudah didaftarkan akan mengacu pada Pasal 36 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pemeliharaan data pendaftaran tanah 

dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran 

tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan 

perubahan kepada Kantor Pertanahan. 

 

Untuk peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yang belum didaftarkan 

wajib diserahkan dokumen-dokumen yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: 

(1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) atau 

surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan menguasai bidang tanah itu sebagaimana dimaksud Pasal 

24 Ayat (2) 
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(2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertipikat dari kantor pertanahan, atau untuk 

tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan 

 

 

Hak milik berdasarkan Pasal 20 UUPA merupakan hak yang turun temurun, 

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi 

wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu 

yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. 

 

Sifat terkuat dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi pemegang hak 

milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan, 

menukarkan dan mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian 

wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang mengenai tanah yang dihakinya, karena telah ditetapkan 

UUPA dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. 

 

Sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan 

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 1 Ayat (1) PP 

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diketahui bahwa pendaftaran 

tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam 

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termaksud 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. 
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Pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 

berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, 

berapa luasnya, untuk apa dipergunakan. Untuk memperoleh kekuatan hukum 

rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, pengajuan kebenaran 

materiil pembuktian data fisik dan data yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal 

yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah, dan atau riwayat asal usul 

pemilikan atas tanah, jual-beli, warisan, tidak terlepas pada peraturan yang 

berlaku. Dampaknya selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data 

yuridis dalam perbuatan hukum maupun sengketa didepan pengadilan harus 

diterima sebagai data yang benar. Individu atau badan hukum lainnya tidak dapat 

menuntut tanah yang telah bersertipikat atas nama orang lain atau badan hukum 

jika selama lima tahun sejak dikeluarkan tidak mengajukan gugatan di pengadilan. 

 

UUPA berlaku sudah lama dan memakai sistem pendaftaran positif yang 

menjadikan sertipikat tanah satu-satunya alat bukti untuk membuktikan hak milik 

atas tanah dengan pengertian bahwa apabila dapat dibuktikan bahwa sertipikat itu 

palsu atau dipalsukan atau diperoleh dengan jalan yang tidak sah (karena paksaan 

atau pungutan liar alau uang sogok, misalnya), maka tentu saja sertipikat itu 

dianggap tidak sah, sehingga menjadi batal dengan sendirinya.
 2

 

 

Pelaksanaan untuk tercapainya jaminan dan kepastian hukum hak-hak atas tanah 

diselenggarakan pendaftaran tanah dengan mengadakan pengukuran, pemetaan 

tanah dan penyelenggaraan tata usaha hak atas tanah merupakan hubungan hukum 

orang atau badan hukum dengan sesuatu benda yang menimbulkan kewenangan 

                                                 
2
 Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, 

Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 95. 
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atas obyek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat 

dari pemilikan, termasuk kepemilikian hak atas tanah karena pewarisan .  

 

Oleh karena itu maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke 

dalam Skripsi yang berjudul: Perolehan Tanah karena Pewarisan dan 

Pendaftarannya Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama. 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

 

1.2.1 Permasalahan  

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perolehan tanah karena pewarisan berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama? 

2. Bagaimanakah pedaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan 

putusan Pengadilan Agama? 

3. Apakah faktor penghambat pendaftaran yang diperoleh karena pewarisan 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi 

Negara, dengan kajian mengenai: 

1. Perolehan tanah karena pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama 

2. Pedaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama 

3. Faktor penghambat pendaftaran yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan 

putusan Pengadilan Agama 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui perolehan tanah karena pewarisan berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama 

2. Untuk mengetahui pedaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat pendaftaran yang diperoleh karena 

pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:  

 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna sebagai 

kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan kajian 

bidang ilmu Hukum Administrasi Negara 

b. Kegunaan Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang membutuhkan informasi 

mengenaii pendaftaran tanah dan sebagai bahan masukan bagi Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan di bidang 

pertanahan secara optimal kepada masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tanah Sebagai Objek Pewarisan  

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata dikatakan bahwa pewaris hanya 

terjadiatau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal 

ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur 

yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang 

maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan. 

Pada saat itu pula para ahli waris sudah dapat menentukan haknya untuk diadakan 

pembagian warisan, maka seluruh aktiva atau seluruh harta kekayaanya maupun 

seluruh pasiva atau seluruh hutang-hutangnya secara otomatis akan jatuh/beralih 

kepada ahli waris yang ada.
 3

 

 

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata, mengandung makna bahwa pewarisan 

merupakan salah satu cara yang ditentukan untuk memperoleh Hak Milik, dan 

karena Hak Milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda, maka 

Hukum Waris diatur dalam Buku II KUHPerdata bersama-sama dengan 

pengaturan tentang benda yang lain. 

 

Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh Hak Milik 

sebenarnya terlalu sempit dan dapat menimbulkan salah pengertian, karena yang 

                                                 
3
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Waris, Gema Insani Pers, Bandung.1990, hlm.149 
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berpindah dalam pewarisan bukan hanya Hak Milik saja, tetapi juga hak-hak 

kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan disamping itu juga kewajiban-kewajiban 

yang termasuk dalam Hukum Kekayaan. 

 

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, 

yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, 

pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu: 

a. Ada seseorang yang meninggal dunia; 

b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh 

warisan pada saat pewaris meninggal dunia; 

c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris
 4

 

 

Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena 

kematian. Dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan 

harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan material maupun 

immaterial kepada ahli waris orang yeng meninggal tersebut. Dengan 

meninggalnya seseorang ini maka akan ada pewaris, ahli waris dan harta 

kekayaan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta 

kekayaan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas harta kekayaan 

dari orang meninggal dan harta kekayaan yang ditinggalkan bisa immaterial 

maupun material, harta kekayaan material antara lain tanah, rumah ataupun benda 

lainnya. 

 

Peralihan Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) UUPA yaitu Hak 

Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengertian tentang kata 

                                                 
4
 Ibid, hlm.150 
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“beralih” adalah suatu peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah 

meninggal dunia maka haknya dengan sendiri menjadi beralih kepada ahli 

warisnya. Pasal 20 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik atas tanah dapat 

beralih dan dapat dialihkan. Peralihan Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena 

perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan Hak Milik atas tanah karena 

perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang Hak Milik atas tanah dengan 

sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan 

peralihan Hak Milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang 

Hak Milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya 

suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, Hak Milik beralih kepada 

ahli waris pemegang hak. 
5
 

 

Pewarisan Hak Milik atas tanah tetap harus berlandaskan pada ketentuan Undang-

undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya. Penerima peralihan Hak 

Milik atas tanah atau pemegang Hak Milik atas tanah yang baru haruslah 

berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang 

Pokok Agraria dan Pasal 21 Ayat (1) UUPA bahwa warga Negara Indonesia 

tunggal saja yang dapat mempunyai Hak Milik, dengan tidak membedakan 

kesempatan antara Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat 

pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak saat 

itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Pendaftaran peralihan 

hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan 

hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran, agar 

data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir 

                                                 
5
 Ali Afandi. Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian. Rineka Cipta, Jakarta, 

2004, hlm.38 
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2.2 Pengertian Hak Milik Atas Tanah 

 

 

Hak-hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUPA terdiri atas: 

a. Hak milik 

b. Hak guna usaha 

c. Hak guna bangunan 

d. Hak pakai 

e. Hak sewa 

f. Hak membuka tanah 

g. Hak memungut hasil hutan 

h. Hak-hak lain yang tidak masuk dalam pembagian hak tersebut dan akan 

ditetapkan dengan undang-undang. 

 

Apabila dilihat dari kepentingan yang mendesak dan sangat dibutuhkan oleh 

manusia atau badan hukum maka hak atas tanah dapat dibedakan atas hak milik, 

hak pakai, hak guna bangunan dan hak guna usaha.
6
 Pada dasarnya hak atas tanah 

hanya terdiri atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, 

namun berdasarkan UUPA maka hak tersebut dapat ditambah dengan hak 

memungut hasil dan hak membuka tanah.
7
 

  

Salah satu hak atas tanah yang sering menjadi pangkal sengketa di pengadilan 

adalah sengketa terhadap hak milik atas tanah. Secara yuridis hak milik diatur 

dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUPA yang menegaskan bahwa, hak milik 

adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

                                                 
6
 Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta. 2010. hlm. 27 

7
 Bachtiar Effendie. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya. 

Cet.2. Bandung: Alumni, 1993. hlm.54-55 
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tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA, dan hak ini dapat beralih 

serta dialihkan pada pihak lain. Hak milik adalah hak yang dapat diwariskan 

secara turun temurun, secara terus menerus dengan tidak harus memohon haknya 

kembali apabila terjadi pemindahan hak. Unsur-unsur hak milik adalah: 

a. Turun temurun 

Bahwa hak milik dapat diwariskan pada pihak lain atau ahli waris apabila 

pemiliknya meninggal dunia tanpa harus memohon kembali bagi ahli waris 

untuk mendapatkan penetapan 

b. Terkuat dan terpenuh 

Hal ini berarti bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh 

yang dimiliki oleh seseorang dapat dibedakan dengan hak yang lain seperti 

hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, bahwa diantara hak-hak 

atas tanah hak miliknya yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu 

gugat, tetapi tetap mempunyai fungsi sosial. 

c. Fungsi sosial 

Maksudnya adalah meskipun hak milik sifatnya terkuat dan terpenuh tetapi 

tetap mempunyai fungsi sosial, yang mana apabila hak ini dibutuhkan untuk 

kepentingan umum maka pemiliknya harus menyerahkannya pada negara 

dengan mendapatkan ganti rugi yang layak 

d. Dapat beralih dan dialihkan 

Hak milik dapat dialihkan pada pihak yang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku baik melalui penjualan, penyerahan, hibah 

atau bahkan melalui hak tanggungan.
8
 

                                                 
8
 A.P. Parlindungan. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 1998. hlm. 31 
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Apabila disimak bunyi Pasal 21 Ayat (1),(2) dan (3) UUPA maka dapat diketahui 

bahwa yang berhak untuk memperoleh hak milik adalah hanya warga negara 

Indonesia; oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan; orang asing 

yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena 

pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta kekayaan. 

 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan 

Badan-Badan Hukum, bahwa yang dapat mempunyai hak atas tanah adalah 

sebagai berikut: 

a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara) 

b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian 

c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah 

mendengar Menteri Agama 

d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah 

mendengar Menteri Sosial. 

 

Sebagai salah satu jenis hak atas tanah maka hak milik merupakan hak yang 

terkuat, terpenuh serta turun temurun. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) 

UUPA yang menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

a. Hak milik atas tanah terjadi di sini dapat didaftarkan pada kantor pertanahan 

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertipikat hak milik. 

b. Hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah.  
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Hak milik atas tanah yang terjadi di sini semua berasal dari tanah negara. Hak 

milik atas tanah yang terjadi ini karena permohonan pemberian hak milik atas 

tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah 

ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

c. Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang-undang 

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan konversi (perubahan) 

menurut UUPA. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, 

maka semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas 

tanah yang diatur dalam UUPA. Yang dimaksud dengan konversi adalah 

perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak 

atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas 

tanah yang ditetapkan dalam UUPA.
9
  

 

Proses lahirnya hak milik terdiri atas beberapa sebab yaitu:  

a. Konversi dari tanah-tanah eks eigendom 

b. Konversi tanah-tanah eks hukum adat 

c. Hak milik berdasarkan ketentuan-ketentuan landreform 

d. Hak milik berdasarkan suatu surat keputusan dari Kepala Badan Pertanahan 

Nasional atau dari KANWIL BPN 

e. Pemberian hak milk kepada para transmigrasi. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa proses terjadinya 

hak milik atau lahirnya hak milik dapat terjadi karena beberapa sebab yakni: 

1) Atas keputusan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional 

                                                 
9
 A.P. Parlindungan. Op.Cit. hlm. 139-140 
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2) Atas permohonan dari pemegang tanah yang akan berstatus hak milik. 

3) Karena aturan perundang-undangan yang berlaku.
10

 

 

Berdasarkan Pasal 27 UUPA menegaskan bahwa hapusnya hak atas tanah karena: 

a. Tanahnya jatuh pada negara yakni: 

1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA; 

2) Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya; 

3) Karena ditelantarkan; 

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

b.  Tanahnya Musnah 

Hal ini bisa terjadi karena pengaruh bencana alam atau faktor alam seperti 

tanah longsor, terkikis nya tanah pada aliran sungai dan dengan musnahnya 

tanah maka pemiliknya tidak dapat memanfaatkan lagi tanah tersebut.
11

 

 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hapusnya hak atas tanah dapat 

disebabkan karena campur tangan negara berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku maupun disebabkan oleh bencana alam yang mengakibatkan hilangnya 

hak milik atas tanah. 

 

2.3 Pendaftaran Tanah  

 

2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

 

Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

                                                 
10

 Ibid. hlm. 141 
11

 Arie Sukanti Hutagalung. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: 

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. hlm.43 
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dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur 

meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta 

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

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termaksud pemberian 

sertipikat, sebagai surat tanda bukti hanya bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun termasuk pemberian sertipikat 

sebagai 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. 

 

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/ 

Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan 

atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah 

tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, 

termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.
12

 

 

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan 

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, 

berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data 

yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang 

pertanahan bagi rakyat.  

 

Kata “terus menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai 

tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu 

                                                 
12

 Boedi Harsono,. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan 

Pelaksanaannya. Ed. Revisi. Cet.8. Jakarta: Djambatan, 2003. hlm.73. 
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dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan perubahan yang terjadi 

kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan terakhir.  

 

Kata “teratur” menunjukan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan 

perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti 

menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak sulalu sama dalam 

hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.
13

 

 

Berdasar rumusan pengertian dari pendaftaran tanah di atas, dapat disebutkan 

bahwa unsur-unsur dari pendaftaran tanah yaitu:  

(1) Rangkaian kegiatan, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran tanah 

adalah, kegiatan mengumpulkan baik data fisik, maupun data yuridis dari 

tanah.  

(2) Oleh pemerintah, bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah ini terdapat 

instansi khusus yang mempunyai wewenang dan berkompeten, BPN (Badan 

Pertanahan Nasional).  

(3) 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.  

(4) Data tanah, bahwa hasil pertama dari proses pendaftaran tanah adalah, 

dihasilkannya data fisik dan data yuridis. Data fisik memuat data mengenai 

tanah, antara lain, lokasi, batas-batas, luas bangunan, serta tanaman yang ada 

                                                 
13

 Ibid. hlm.74-75. 

 



 

 

18 

di atasnya. Sedangkan data yuridis memuat data mengenai haknya, antara lain, 

hak apa, pemegang haknya, dll.  

(5) Wilayah, bisa merupakan wilayah kesatuan administrasi pendaftaran, yang 

meliputi seluruh wilayah Negara.  

(6) Tanah-tanah tertentu, berkaitan dengan oyek dari pendaftaran tanah. 

(7) Tanda bukti, adanya tanda bukti kepemilikan hak yang berupa sertipikat.
14

 

 

2.3.2 Macam dan Cara Pendaftaran Tanah  

 

Macam pendaftaran tanah dibedakan menjadi dua, yaitu pendaftaran tanah 

pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama 

kali dilakukan secara sistematik dan secara sporadik, sedangkan pemeliharaan 

data pendaftaran tanah dilakukan dengan cara sporadik.  

 

1. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik  

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu 

rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.  

Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran tanah yang 

melibatkan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional), sebagai pelaksana dibantu 

oleh sebuah panitia independen. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 8 PP No. 24 

Tahun 1997 yang menyatakan bahwa: (1) dalam melaksanakan pendaftaran secara 
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 Ibid. hlm.74-75. 
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sistematik Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh sebuah Panitia Ajudikasi, yang 

dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk; (2) susunan Panitia Ajudikasi 

sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas: 

1) Seorang ketua panitia merangkap anggota yang di jabat oleh pegawai BPN. 

2) Beberapa orang anggota yang terdiri dari seorang pegawai BPN yang 

mempunyai kemampuan di bidang pendaftaran tanah, seseorang pegawai BPN 

yang mempunyai kemampuan di bidang hak atas tanah, kepala desa/kelurahan 

yang bersangkutan dan atau seorang pamong desa/kelurahan yang 

ditunjuknya. 

3) Keanggotaan panitia ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang 

sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-

bidang tanah yang wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. 

4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia ajudikasi dibantu oleh satuan tugas 

pengukuran dan pemetaan satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan 

administrasi yang tugas dan susunannya diatur oleh menteri. 

 

Pendaftaran tanah secara sistematik meliputi: pelaksana pengukuran dan 

pemetaan, kegiatan pengukuran titik dasar teknik, pengukuran dan pemetaan 

untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, serta pengukuran dan pemetaan untuk 

pembuatan peta dapat dilaksanakan oleh pihak swasta. Persyaratan pihak swasta 

yang dapat ditugaskan melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Penetapan Lokasi 

pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan oleh Menteri atas usul kepala 

kantor wilayah, yaitu satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematk adalah 

seluruh atau sebagian wilayah satu Desa/ Kelurahan. Usul penetapan lokasi 
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pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan atas rencana kerja kantor 

pertanahan dengan mengutamakan wilayah Desa/Kelurahan yang diantaranya:  

a. Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik  

b. Jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 

30 % (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada  

c. Merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya 

tinggi  

d. Merupakan daerah pertanian yang produktif  

e. Tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional  

 

Pendaftaran tanah secara sistematik dibiayai dengan anggaran pemerintah pusat 

atau daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan menteri. 

 

Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahan untuk memberi 

kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik 

dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia ajudikasi, maka daftar data 

yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan 

selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala 

Desa/Kelurahan. Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan 

 

2. Pendaftaran tanah secara sporadik  

 

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal, yang 



 

 

21 

dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang 

bersangkutan.  

 

Berdasarkan Pasal 11 PP No. 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah meliputi 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan 

datanya, yang produk akhirnya adalah sertipikat hak atas tanah sebagai tanda 

bukti hak atas tanah bagi pemegangnya. Dalam Pasal 12 Ayat (1) PP No. 24 

Tahun 1997 ditegaskan mengenai kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

yang meliputi: 

a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik 

Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama-tama 

dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi pembuatan peta 

dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan 

pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan 

daftar tanah dan pembuatan surat ukur. Pembuatan peta dasar pendaftaran 

tersebut merupakan dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. Pada 

pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik, peta dasar pendaftaran 

digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sebelumnya sudah 

didaftar. Sedangkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik peta 

dasar pendaftaran tersebut disediakan agar bidang tanah yang didaftar dapat 

diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain 

dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya penerbitan 

sertipikat ganda atas satu bidang tanah. 
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b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis serta Pembukuan Haknya 

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yuridis bertujuan untuk 

memperoleh data mengenai haknya, siapa pemegang haknya dan ada atau 

tidak adanya hak pihak lain yang membebaninya. Pengumpulan data tersebut 

menggunakan alat pembuktian berupa dokumen dan lain-lainnya. Dalam 

kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian 

hak-hak baru dan hak lama. Hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan 

atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 dan untuk 

keperluan pendaftaran data yuridisnya dibuktikan antara lain dengan 

penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang atau asli akta Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang memuat pemberian hak tersebut, demikian menurut 

Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997. Sedangkan hak-hak lama yaitu hak-hak atas 

tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai 

berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut ketentuan 

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961. 

c. Penerbitan Sertipikat 

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 

3 PP No. 24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan 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. Oleh karena itu, kepada 

pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. 

Sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, adalah surat 

tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c 
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UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas 

satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat terdiri atas salinan 

buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik 

hak yang bersangkutan yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen 

(Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961) kemudian diterbitkan 

untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik 

dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah 

d. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis 

Penyajian data fisik dan data yuridis ditujukan untuk memberi kesempatan 

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-satuan rumah susun yang 

sudah terdaftar. Hal ini sesuai dengan asas pendaftaran tanah yaitu terbuka. 

e. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen 

Daftar umum dan dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian hak, 

diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan untuk mencegah 

hilangnya dokumen yang sangat penting tersebut. Dokumen-dokumen tersebut 

harus tetap berada di Kantor Pertanahan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Menteri. Apabila ada instansi yang menganggap perlu untuk memeriksanya, 

pemeriksaannya wajib dilakukan di Kantor Pertanahan dan hanya atas perintah 

pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen boleh dibawa 

oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang 

pengadilan, untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang 
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bersangkutan. Kemudian dokumen tersebut harus disimpan kembali di Kantor 

Pertanahan semula. 
15

  

 

Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan baik dalam rangka pendaftaran tanah 

pertama kali maupun dalam pemeliharan data pendaftaran tanah. Kegiatan 

pemeliharan data pendaftaran tanah dilaksanakan untuk menyesuaikan data fisik 

dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, daftar surat 

ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

kemudian. Berdasarkan Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997, pemeliharaan data 

pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data 

yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan fisik terjadi kalau 

diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang 

sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya jika diadakan pembebanan 

atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar. Pemegang hak yang 

bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis tersebut 

kepada Kantor Pertanahan dan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam 

buku tanah.
 16

  

 

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, terdiri atas: 

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. 

1) pemindahan hak; 

2) pemindahan hak dengan lelang; 

3) peralihan hak karena pewarisan; 

                                                 
15

 Ibid. hlm.82-85 
16

 Ibid. hlm.87 
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4) peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau 

koperasi; 

5) pembebanan hak; 

6) penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. 

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, meliputi: 

1) perpanjangan jangka waktu hak atas tanah; 

2) pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah 

3) pembagian hak bersama; 

4) hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

5) peralihan dan hapusnya hak tanggungan; 

6) perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan 

pengadilan; 

7) perubahan nama.
 17

  

 

Peralihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, 

hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak 

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dengan 

demikian berarti setiap pemindahan hak, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, 

tukar menukar atau hibah serta pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya harus dibuat di hadapan PPAT. Pemindahan hak 

ini dalam konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang 

dan tunai. Dengan terang dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus 

dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau 

                                                 
17

 Ibid. hlm.88 
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dibuatnya perbuatan hukum tersebut. Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa 

dengan selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT berarti pula selesainya 

tindakan hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti 

perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacat 

cela secara substansi mengenai hak atas tanah (hak milik) yang dialihkan tersebut, 

atau cacat mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak atas bidang tanah 

tersebut. 

 

Perbuatan hukum pemindahan hak melalui bentuk pemasukkan dalam perusahaan 

dan melalui penggabungan atau peleburan perseroan dan koperasi harus diikuti 

dengan pembuatan akta-akta yang diperlukan, sebagimana telah diatur secara 

khusus mengenai hal tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam 

perolehan hak atas tanah, khususnya dalam peralihan hak, harus dibuktikan 

perbuatan hukumnya dengan akta otentik yang diperbuat oleh dan di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

 

2.3.3 Tujuan Pendaftaran Tanah  

 

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA yaitu bahwa pendaftan 

tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang 

pertanahan, sebagaimana pada garis besarnya telah dikemukakan dalam 

pendahuluan tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 PP 

No. 24 Tahun 1997 adalah: 

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain 
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yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termaksud pemerintah agar dengan mudah, dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

3) Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya 

pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan, tertib 

administrasi di bidang pertanahan untuk mencapai tertib administrasi tersebut 

disetiap bidang tanah dan satuan rumah susun termaksud peralihan, 

pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan. 

 

Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota data tersebut dikenal sebagai daftar umum yang terdiri atas peta 

pendaftar, daftar tanah, surat, ukur, buku tanah dan daftar nama para pihak yang 

berkepentingan terutama calon pembeli dan calon kreditur. 

 

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah atau 

satuan rumah susun tertentu perlu masyarakat mengetahui data yang tersimpan 

dalam daftar-daftar di kantor pertanahan. Data tersebut bersifat terbuka untuk 

umum ini sesuai dengan salah satu asas pendaftaran tanah yaitu terbuka seperti 

yang dinyatakan dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 karena terbuka untuk 

umum daftar-daftar dan peta-peta tersebut disebut sebagai daftar umum. 

1) Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang 

tanah untuk keperluan pembukuan tanah. 
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2) Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas 

bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. 

3) Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam 

bentuk peta dan uraian yang diambil datanya dari peta pendaftaran. 

4) Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan 

mengenai penguasaan tanah dengan suatu hak atas tanah atau hak pengelolaan 

dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang 

perseorangan atau badan hukum tertentu. 

Terdapat beberapa asas dari pendaftaran tanah, yaitu asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir, dan terbuka sebagai berikut: 

b. Asas sederhana, dalam pendaftaran tanah yang dimaksud sederhana dalam 

pelaksanaannya agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun Prosedurnya, 

dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

terutama hak atas tanah. 

c. Asas aman, untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 

d. Asas terjangkau, dimaksud keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan, 

golongan ekonomi lemah pelayanan yang diberikan dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang 

memerlukan 

e. Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya, dan data 
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yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir untuk itu perlu 

diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan yang terjadi di 

kemudian hari
18

 

 

2.3.4 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

 

Pelaksanaan pendaftaran tanah mempunyai sistem yang berbeda antara negara 

yang satu dengan negara lainnya namun yang banyak diikuti adalah sistem 

pendaftaran yang berlaku di Australia yang lazim disebut sistem Torrens. Torrens 

ketika menjadi anggota First Colonial Ministry dari Provinsi South Australia 

mengambil inisiatif untuk mengintroduksi pendaftaran tanah, yang di Australia 

terkenal sebagai real Property Act Nomor 15 Tahun 1857-1858, sistem ini 

kemudian dikenal di dunia dengan sistem Torrens atau torrens system. Penerapan 

sistem ini berawal dari cita suatu ketentuan bahwa manakala seorang mengklaim 

sebagai pemilik fee simple baik karena undang-undang atau sebab lain harus 

mengajukan suatu permohonan agar lahan yang bersangkutan diletakkan atas 

namanya. Permohonan ini kemudian diteliti oleh Barrister and conveyancer yang 

terkenal sebagai examiner of title (pemeriksaan alas hak) dan berdasarkan PP No. 

10 Tahun 1961 di sebut Panitia Tanah A/B atau Panitia Ajudikasi oleh PP No.24 

Tahun 1997.
19

 

 

Dalam memeriksa kelayakan sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon 

maka lahan tersebut akan diuji dan berkesimpulan: 

                                                 
 
18

 Hermit Herman, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah  

Pemda. Bandung: Mandar Maju, 2004. hlm.164-165. 
19

 Effendi Perangin. Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi  

Hukum. Cet.4. Jakarta: RajaGrafindo, 1994. hlm.166 
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a. Bahwa lahan yang dimohon didaftarkan tersebut baik dan jelas. 

b. Bahwa atas permohonan tidak ada sengketa dalam pemilikan tersebut. 

c. Bahwa atas permohonannya secara meyakinkan dapat diberikan. 

d. Bahwa atas bukti dari alas hak tidak ada orang yang berprasangka dan 

berkebaratan terhadap kepemilikan pemohon.
20

 

 

Pendaftaran tanah berdasarkan sistem torrens mempunyai kelebihan dan 

kelemahan. Keuntungan sistem torrens ini yaitu: 

a. Menetapkan biaya-biaya yang tak dapat diduga sebelumnya. 

b. Meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang. 

c. Meniadakan kebanyakan rekaman. 

d. Secara tegas menyatakan dasarnya 

e. Melindungi terhadap kesulitan yang tidak tersebut dalam sertipikat. 

f. Meniadakan (hampir tak mungkin) pemalsuan. 

g. Tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambahkan kepada teks asli yang 

menjengkelkan oleh karena yang memperoleh kemanfaatan dari sistem 

tersebut yang membayar biaya. 

h. Meniadakan alas hak pajak. 

i. Dia memberikan suatu alas hak yang abadi oleh karena negara menjaminnya 

tanpa batas
21

 

Di samping keuntungan yang terdapat dalam sistem pendaftaran torrens tersebut 

terdapat juga kerugian penggunaan pendaftaran tersebut yaitu: 

a. Dia mengganti kepastian dan ketidak pastian. 

                                                 
20

 Ibid. hlm.167. 
21

 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.  

Cet.2. Bandung: Alumni, 1993. hlm.103. 
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b. Dia silang dan waktu penyelesaian dari bulan menjadi harian. 

c. Dia mengubah menjadi singkat dari kejelasan dan ketidak jelasan dan bertele-

tele 
22

 

 

Selain torrens dalam pendaftaran tanah dikenal juga sistem pendaftaran yang 

lazim disebut pendaftaran tanah dengan stelsel negatif. Sejarah pemilikan tanah 

secara individual jika hanya mengandalkan kepada ingatan atau keterangan saksi, 

pasti tidak diteliti karena ingatan bisa saja kabur dan saksi-saksi hidup satu masa 

akan meninggalkan dunia. Apalagi seperti di Indonesia tanah sudah ada sejak 

dahulu dalam artian bahwa hubungan manusia dengan tanah telah ada sejak 

dahulu, namun karena tidak tertulis apalagi tidak terdaftar hanya secara lisan 

diketahui tanah itu milik siapa dan batas-batasnya atau setidak-tidaknya satu 

bidang tanah itu umum diketahui adalah milik seseorang ataupun warisan 

seseorang pada ahli warisnya.
 23

 

 

Pada dasarnya dalam sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan mengenai apa 

yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyampaian data yuridisnya serta bentuk 

tanda bukti haknya.
24

 Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah terdapat dua 

sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta (registration of deeds) dan 

sistem pendaftaran hak (registrastion of titles).  

a. Sistem Pendaftaran Akta (Registration of deeds) 

Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta yang memuat data yuridis tanah 

yang bersangkutan tersebut yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah. 

Pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif. Ia tidak melakukan pengujian 
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 Ibid. hlm.104. 
23

 A.P. Parlindungan. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.1998. hlm. 72. 
24

 Ibid., hlm.76. 



 

 

32 

kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Tiap kali terjadi 

perubahan wajib dibuatkan akta sebagai buktinya. Maka dalam sistem ini, data 

yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. 

Cacat hukum dalam suatu akta bisa mengakibatkan tidak sahnya perbuatan 

hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk 

memperoleh data yuridis harus dilakukan dengan apa yang disebut title 

search, yang bisa memakan waktu dan biaya, karena untuk tittle search 

diperlukan bantuan ahli. 

 

Oleh karena kesulitan tersebut, Robert Richard Torrens menciptakan sistem 

baru yang lebih sederhana dan memungkinkan orang memperoleh keterangan 

dengan cara yang mudah, tanpa harus mengadakan title search pada akta-akta 

yang ada. Sistem pendaftaran ini disebut registration of titles, yang kemudian 

dikenal dengan sistem Torrens.
25

 

 

b. Sistem Pendaftaran Hak (Registration of Titles) 

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 melainkan haknya yang diciptakan dan 

perubahan-perubahannya yang terjadi tersebut disediakan suatu daftar isian 

yang disebut register atau buku tanah (menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961). 
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Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk mendaftar 

hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta pemindahan dan 

pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk mendaftar perubahan-

perubahan pada haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahan, 

kemudian oleh pejabat pendaftaran tanah (PPT) dilakukan pengujian 

kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan, sehingga ia harus 

bersikap aktif. Sebagai tanda bukti hak, maka diterbitkan sertipikat, yang 

merupakan salinan register, yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur 

dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. 

 

Dalam sistem ini, buku tanah tersebut disimpan di kantor pejabat pendaftaran 

tanah (PPT) dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu orang dapat 

mempercayai kebenaran data yang disajikan tersebut, tergantung dari sistem 

publikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh 

tanah negara yang bersangkutan.
26

 

 

Dalam penyelenggaraan suatu legal cadastre kepada para pemegang hak atas 

tanah diberikan surat tanda-bukti hak sehingga dapat dengan mudah membuktikan 

bahwa benar ia adalah yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Data yang 

tersedia di Kantor Pejabat Pendaftaran Tanah adalah bersifat terbuka bagi 

masyarakat umum yang memerlukannya. Oleh sebab itu, diperlukan jaminan atas 

kebenaran data yang disajikan tersebut untuk melindungi kepentingan orang yang 

melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah didaftar. Untuk 
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menjamin kebenarannya tersebut tergantung dari sistem publikasi apa yang 

digunakan oleh negara yang bersangkutan. 

 

Dalam pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) macam sistem publikasi, yaitu sistem 

publikasi positif dan sistem publikasi negatif. 

a. Sistem Publikasi Negatif 

Menurut Boedi Harsono, dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem 

publikasi negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa orang yang 

terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena 

menurut sistem ini bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum yang 

dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran 

tidak membikin orang yang memperoleh hak dari pihak yang tidak berhak, 

menjadi pemegang hak yang baru. Dalam sistem publikasi negatif berlaku asas 

nemo plus juris, artinya orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan 

hak melebihi apa yang dia sendiri punyai. Maka data yang disajikan dalam 

pendaftaran dengan sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya 

kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.
 27

 

 

Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu:
28

 

1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran akta 

(registration of deed). 

2. Sertipikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu 

data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat dianggap benar 
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sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Sertipikat 

bukan sebagai satu-satunya tanda bukti hak. 

3. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisik dan data 

yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar. 

4. Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga kedaluwarsa 

(acquisitive verjaring atau adverse possessive). 

5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikat dapat mengajukan 

keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan 

sertipikat ataupun gugatan ke pengadilan untuk meminta agar sertipikat 

dinyatakan tidak sah. 

6. Petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaitu hanya menerima apa yang 

dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran tanah. 

 

b. Sistem Publikasi Positif 

Sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah, yaitu apa yang terkandung 

di dalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan 

merupakan alat pembuktian yang mutlak. Artinya pihak ketiga bertindak atas 

bukti-bukti tersebut di atas, mendapatkan perlindungan yang mutlak, biarpun 

di kemudian hari ternyata keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. 

Bagi mereka yang dirugikan akan mendapat kompensasi dalam bentuk yang 

lain.
29

 

Lebih lanjut, menurut Arie S. Hutagalung, dalam pendaftaran tanah yang 

menggunakan sistem publikasi positif, orang yang mendaftar sebagai 

pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Dalam 
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sistem ini, negara sebagai pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang sudah 

dilakukan adalah benar.
30

 

 

Ciri-ciri sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah, adalah: 

1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak 

(registration of titles). 

2. Sertipikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak, yaitu 

data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat tidak dapat 

diganggu gugat dan memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku 

tanah. 

3. Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa data fisik dan data yuridis 

dalam pendaftaran tanah adalah benar. 

4. Pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan itikad baik mendapatkan 

perlindungan hukum yang mutlak. 

5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikat mendapatkan 

kompensasi dalam bentuk yang lain. 

6. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah membutuhkan waktu yang lama, 

petugas pendaftaran tanah melaksanakan tugasnya dengan sangat teliti, 

dan biaya yang relative lebih besar.
 31

 

 

Sistem publikasi yang dianut oleh UUPA Dan PP No. 24 Tahun 1997 adalah 

sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Sistemnya bukan negatif 

murni, karena dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c, bahwa pendaftaran 

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
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yang kuat dan dalam Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA disebutkan bahwa 

pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat.  

 

Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat 

dalam peraturan pemerintah ini, tampak jelas bahwa usaha untuk sejauh mungkin 

memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah 

untuk menjamin kepastian hukum.  

 

2.4 Tertib Administrasi Pertanahan  

 

 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas negara 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka 

memberikan ketertiban administrasi bidang pertanahan, dan untuk memperoleh 

kekuatan hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secarasistematik, 

pengajuan kebenaran materiil pembuktian data fisik dan datayuridis hak atas 

tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah, 

mengetahui status hak dan atau riwayat asal usul pemilikan atas tanah, jual-beli, 

warisan, kesemuannya memerlukan suatu peraturan perundang-undangan selaku 

payung hukum dan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang dan akan 

dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuhi.
32

 

 

Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersediannya 

perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara 

konsisten. Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang 
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berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang 

tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, 

bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan apa yang ada 

dalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika 

diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya.  

 

Tertib administrasi pertanahan di Indonesia diimplementasikan dalam proses 

pendaftaran. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan 

oleh negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-

wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan 

rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, 

termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.
 33

 

 

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA yaitu bahwa pendaftan 

tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang 

pertanahan, sebagaimana pada garis besarnya telah dikemukakan dalam 

pendahuluan tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 PP 

No. 24 Tahun 1997 adalah: 

(1) 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. 

(2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termaksud pemerintah agar dengan mudah, dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
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(3) Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya 

pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan, tertib 

administrasi di bidang pertanahan untuk mencapai tertib administrasi 

tersebut disetiap bidang tanah dan satuan rumah susun termaksud 

peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan.
 
 

 

 

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah 

dan diberikan penegasan terhadap kekuatan sertipikat. Dampak arti praktisnya 

selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data yuridis dalam 

perbuatan hukum maupun sengketa didepan pengadilan harus diterima sebagai 

data yang benar. Individu atau badan hukum lainnya tidak dapat menuntut tanah 

yang telah bersertipikat atas nama orang lain atau badan hukum lainnya jika 

selama 5 tahun sejak dikeluarkan tidak mengajukan gugatan di pengadilan. 

 

Pelaksanaan untuk tercapainya jaminan dan kepastian hukum hak-hak atas tanah 

diselenggarakan pendaftaran tanah dengan mengadakan pengukuran, pemetaan 

tanah dan penyelenggaraan tata usaha hak atas tanah merupakan hubungan hukum 

orang atau badan hukum dengan sesuatu benda yang menimbulkan kewenangan 

atas obyek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat 

dari pemilikan. Pasal 19 UUPA menugaskan kepada pemerintah untuk 

menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bertujuan menciptakan kepastian 

hukum hak atas tanah dalam rangka mencapai tertib administrasi pertanahan. Pada 

perkembangannya biaya pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis 

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan 

Pertanahan Nasional.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan 

pendekatan secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan 

hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber 

lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara 

empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan 

langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi 

penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti.
34

  

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan 

penelitian, yaitu: 
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a) Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT 

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Kurnia Martini Dwi Putri). 

b) Kepala Subseksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kota Bandar 

Lampung (Kadri Hartono) 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap 

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:  

 

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, 

literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel 

di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.  

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data  

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:  

a. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian  

b. Studi lapangan (field research) yang dilakukan melalui wawancara dengan 

cara mengajukan tanya jawab kepada informan penelitian. Teknik wawancara 

yang digunakan adalah wawancara secara mendalam (indepth interview), yaitu 

menggali informasi dan penjelasan secara mendalam dan detail kepada 

informan dengan mengajukan pertanyaan sebagai usaha untuk mengumpulkan 

data yang lengkap mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian.  

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data  

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. 

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 
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1. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui 

kelengkapan dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dan akurat untuk kepentingan penelitian.  

3. Penyusunan Data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data  

 

3.4 Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data, sehingga diperoleh 

kesimpulan berdasarkan deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca 

dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

P E N U T U P 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perolehan hak milik atas tanah karena pewarisan setelah berlaku UUPA jo. 

PP No. 24 Tahun 1997, apabila seorang pemilik tanah meninggal dunia maka 

orang yang menerima warisan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan harus 

mendaftarkan tanah warisannya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional untuk 

memperoleh hak milik atas tanah yang didapat dari warisan berdasarkan 

putusan pengadilan.  

 

2. Pedaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama dilaksanakan dengan kegiatan yaitu ahli waris selaku 

pemohon (ahli waris) mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional 

dengan persyaratan yaitu mengisi formulir permohonan, bukti identitas ahli 

waris, surat Kematian atas nama pemegang hak dan surat Tanda Bukti sebagai 

Ahli Waris berdasarkan putusan pengadilan. 

 

1. Faktor penghambat pendaftaran yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan 

putusan Pengadilan Agama adalah kurang lengkapnya persyaratan yang 

diajukan oleh waris dalam pendaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan 
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berdasarkan putusan Pengadilan Agama, seperti belum adanya bukti 

Pembayaran Pajak Bumi dan Banungan (PBB) dan bukti pembayaran Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), sehingga 

menghambat proses pendaftaran karena ahli waris harus melengkapi terlebih 

dahulu seluruh persyaratan guna mendapatkan hak atas tanah berdasarkan 

pewarisan. Selain itu adanya ahli waris yang tidak mengurus sendiri 

pendaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama, tetapi dengan menguasakannya kepada pihak lain.  

 

5.2 Saran  

 

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Kantor Pertanahan Kota lebih 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang 

pertanahan, sehingga faktor-faktor penghambat dalam proses pendaftaran 

tanah untuk pertama kali ini dapat di atasi, sehingga dimasa yang akan datang 

semua tanah yang belum terdaftar agar dapat didaftarkan hak atas tanahnya. 

2. Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dimasa mendatang disarankan untuk 

mempermudah akses kepada masyarakat dalam melaksanakan pendafataran 

tanah untuk pertama kali, sehingga tanah yang belum terdaftar agar segera 

dapat dilaksanakan proses pendaftaran hak atas tanahnya. 
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