
HAK ATAS TANAH DARI SURAT KEKANCINGAN KERATON 
YOGYAKARTA MENURUT UUPA DAN HUKUM ISLAM 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

DISUSUN  DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN 
HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT 

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  

DALAM ILMU HUKUM ISLAM 

OLEH: 

ACHMAD FACHRUDIN 

08360001 

 

         PEMBIMBING : 

1. DRS.ABDUL HALIM, M.Hum 

2. ISWANTORO, SH.,M.Hum. 

 

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2012 

 



ii 

 

ABSTRAK 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 

haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di 

hakinya. UUPA disahkan pada tanggal 26 September 1960 sebagai undang-

undang yang mengatur pertanahan di Indonesia dan selanjutnya pada tahun 1984, 

mulai diberlakukan sepenuhnya di Yogyakarta (Daerah Swapraja), akan tetapi 

dalam prakteknya Yogyakarta masih tetap mempertahankan hak-hak istimewanya 

yang telah disebutkan dalam undang-undang No.3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengatur urusan Agrarianya 

secara mandiri. Sehingga atas dasar inilah Yogyakarta masih memberikan hak 

atas tanah bagi rakyatnya yaitu: Magersari, Ngindung dan Hak Pinjam Pakai, 

yang ketiganya harus disertai dengan Surat Kekancingan yang dikeluarkan oleh 

Keraton Yogyakarta sebagai bukti otentik dan peraturan yang harus ditaati oleh 

para pemegang hak. Hanya saja ketiganya ini dalam pemberiannya dibedakan 

antara yang abdi dalem dan non abdi dalem, kemudian hak-hak atas tanah dari 

Surat Kekancingan tidak diberikan dengan kepemilikan penuh dan dalam 

ketentuan Surat Kekancingan juga tidak dikenal tanah terlantar sebagai faktor 

yang dapat menghapus hak atas tanah, sehingga banyak sekali orang yang 

mempunyai tanah yang tidak diolah melainkan hanya dibiarkan, padahal disisi 

lain ada orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk memanfaatkan.  

Tujuan dari permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana 

hak atas tanah dari Surat Kekancingan dan meninjau hak-hak atas tanah tersebut 

dengan kaedah norma hukum yang terdapat dalam UUPA dan hukum Islam. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dipergunakan metode Field Research dengan 

melakukan penelitian ke Panti Kismo Keraton Yogyakarta, pegawai Kantor 

Pertanahan Yogyakarta, dan warga yang yang telah menggunakan hak atas tanah 

dari Surat Kekancingan. Adapun data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, 

untuk kemudian data tersebut dideskripsikan untuk dianalisa dengan analisa 

deduktif-induktif baik secara hukum positif (UUPA) maupun hukum Islam. 

Analisa yang dapat disimpulkan bahwa baik UUPA maupun hukum Islam tidak 

melakukan perbedaan dalam pemberian hak atas tanah, bahwa setiap warga 

mempunyai kesempatan yang sama dalam memiliki hak atas tanah, karena pada 

dasarnya setiap manusia memiliki  kemampuan untuk memaksimalkan tanah yang 

ditempatinya, bukan hanya golongan tertentu saja yang mendominasi dan 

mempunyai hak untuk memaksimalkan tanah tersebut. Sehingga dengan adanya 

persamaan ini akan terwujudnya keseimbangan dan kemakmuran. Selanjutnya 

dalam UUPA maupun hukum Islam pemberian hak atas tanah disamping sifatnya 

manfaat melainkan kepemilikan juga, hal ini ditujukan bahwa pada dasarnya 

manusia membutuhkan harta yang dapat dimiliki, ditasarufkan dan dapat 

diwariskan kepada keluarganya, hal ini semata-mata karena manusia berkewajiban 

untuk menjaga amanah dan memakmurkan bagi anak cucunya. Kemudian tanah 

terlantar cukup penting untuk dijadikan faktor yang dapat menyebabkan hapusnya 

hak atas tanah, karena banyak tanah yang ditelantarkan tanpa diolah sebagaimana 

hak yang diperolehnya, sehingga jika ini terjadi maka akan membatasi dan 

menghalangi kesempatan orang lain yang mempunyai kemampuan mengolahnya. 
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You know you are the number one for me  

There’s no one in this world that can take your place 

Oh, I’m sorry for ever taking you for granted, ooh 

I will use every chance I get 

To make you smile, whenever I’m around you 

Now I will try to love you like you love me 

Only God knows how much you mean to me 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 

 ثعى اهلل انسحًٍ انسحٛى

يٍ ٚٓد اهلل فال .شٓٛدا  ثبهلل ٔكفٗ كهّ اندٍٚ عهٗ نٛظٓسِ ,انحك ٔدٍٚ ثبنٓدٖ زظٕنّ ٲزظم انر٘ هلل انحًد

 ٔظهى صهٗ انهٓى .ٔزظٕنّ عجدِ يحًدا ٲٌ ٔاشٓد اهلل ٳال ٳنّ ال اٌ اشٓد. يضههّ ٔيٍ ٚضهم فال ْبد٘ اهلل

 .ثعد ٲيب.  ٲجًعٍٛ ٔصحجّ ٔٲنّ يحًد عهٗ

 Segala puji hanya milik Allah SWT, kami memuji-Nya, memohon 

pertolongan dan hidayahn-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan 

yang dikendalikan nafsu kami dan kesesatan amal-amal kami. Barang siapa diberi 

petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya, dan barang 

siapa dikehendaki oleh-Nya sesat, maka tidak seorang pun dapat menunjukan 

kepadanya ke arah yang benar. 

Kami bersaksi bahwa tiada dzat yang haq untuk disembah melainkan 

Allah dan kami bersaksi  bahwa Nabi Muh}ammad Saw adalah utusan-Nya.  

Shalawat serta Salam semoga terus terlimpah kepada junjungan Nabi 

Muh}ammad Saw,  yang telah menyampaikan segala sunahnya kepada umatnya , 

sehingga kita termasuk orang-orang yang dapat menjalankan sunahnya dan  

orang yang beruntung.  Amin 

S}alawat dan salam semoga tetap tercurahkan juga kepada keluarganya , 

para sahabatnya, t}abi‘in, dan seluruh umatnya yang menempuh jalan kebenaran 

dan kebaikan sampai hari Kiamat.   

Sekapur sirih, sebelum menulis skripsi ini, penulis telah berpikir lama, 

mampukah penulis menyelesaikannya, karena pengetahuan penulis tentangnya 
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bisa dikatakan jauh dari sempurna dan masih sangat minim, apalagi terbatasnya 

referensi yang menyediakan tentang skripsi ini. Akan tetapi yang mendorong 

semangat dan langkah saya adalah man jadda wa jada, penulis ingin menulis 

skripsi yang dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan yang sekarang masih 

sangat minim dikaji, salah satunya adalah bahwa pertanahan dalam hukum Islam 

merupakan salah satu kajian yang sangat jarang sekali dikaji oleh para akademisi 

hukum baik hukum Islam maupun hukum umum. Selain itu penulis ingin 

menggali lebih banyak pengetahuan yang ada diluar kampus tentang pertanahan 

di Yogyakarta yang sampai sekarang kabarnya masih belum menemukan titik 

penyelesaiaannya. 

 Setelah sekian lama penulis mengumpulkan beberapa referensi dari 

beberapa media dan tempat, alh}amdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

harapan, nantinya dapat menggugah para akademisi hukum untuk bersama-sama 

mengkaji hukum pertanahan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Yogyakarta.  

Lazimnya sebuah ‚kata pengantar‛ rasanya tidak bijak kalau penulis tidak 

mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang 

berjasa atas lahirnya skripsi penulis ini: 

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab 

dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Drs.Abdul Halim M.Hum.,  selaku pembimbing 1 skripsi ini yang telah 

dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini 

selesai. 

5. Iswantoro, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang dengan sabar 

membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

6. Budi Ruhiatudin,SH.,M.Hum selaku Penguji I yang dengan sabar 

menguji dan memberikan arahan dalam perbaikan bagi penulis. 

7. Lindra Darnela,S.Ag.,M.Hum selaku Penguji II yang dengan sabar 

menguji dan memotivasi untuk lebih baiknya skripsi ini. 

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang 

ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk penulis (bapak Ratno Lukito 

terima kasih atas semangatnya yang sangat membantu). Demikian juga 

TU, terima kasih atas pelayanannya. 

9. Kepada Ayahanda beserta Almarhumah Ibunda tercinta, terima kasih 

atas semuanya, yang Bapak dan Ibu berikan dengan tidak pernah 

mengenal arti kata lelah dalam melahirkan, merawat, mendidik, 

mendo’akan, dan memberi keteladanan untuk hidup bersahaja dan ikhlas 

berjuang dijalan Allah SWT. 
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10. Teman-teman jurusan PMH 2008 yang telah banyak mengisi hari-hari 

indah penulis.  

11. Segenap kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua atau muda. Terima 

kasih atas segalanya. 

12. Semua rekan-rekan  yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang 

telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat 

terselesaikan. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik 

dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis mungkin akan sedikit banyak 

ditemukan kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi sempurnanya mata buah ilmu ini yang lebih baik nantinya. 

Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak yang membutuhkan. Amin. 

 

 

                      Penyusun, 

 

  

      ACHMAD FACHRUDIN 

                                                                                               NIM. 08360001 

 

 

Yogyakarta,  

20 Sya’ban 1433 H  

10  Juli 2012 M 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif أ
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Bā' B Be ة

 Tā' T Te د

 Śā' Ś es titik atas ث

 Jim J Je ج

 Hā' H} ha titik di bawah ح

 Khā' KH ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź zet titik di atas ذ

 Rā' R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sīn S Es ض

 Syīn SY es dan ye غ

 Şād S{ es titik di bawah ص

 Dād D} de titik di  bawah ض
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 Tā' T{ te titik di bawah ط

 Zā' Z{ zet titik di bawah ظ

 Ain …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ن

 Lām L El ل

 Mīm M Em و

ٌ Nūn N En 

ٔ Waw W we 

ِ Hā' H Ha 

 Hamzah …’… apostrof ء

٘ Yā Y Ye 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah  ditulis rangkap 

 ditulis muta‘aqqidi>n يتعّمدٍٚ

 ditulis ‘iddah عّدح

 

C. Tā' marbu>tah  di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis hibah ْجخ
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 ditulis jizyah جصٚخ

 

 (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis ni'matullāh َعًخ اهلل

 ditulis zakātul-fitri شكبح انفطس

 

D. Vokal pendek 

__ __ (fathah) ditulis a contoh َضَسَة ditulis d}araba 

__ __ (kasrah) ditulis i contoh َِٓى  ditulis fahima َف

__ __ (dammah) ditulis u contoh ُكِتَت ditulis kutiba 

 

E. Vokal panjang: 

1. Fath}ah + alif, ditulis ā (garis di atas) : 

 ditulis jāhiliyyah جبْهٛخ

2. Fath}ah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) : 

 ditulis yas'ā ٚععٙ
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3. Kasrah + ya >’ mati, ditulis ī (garis di atas) : 

 ditulis majīd يجٛد

4. D}ammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) : 

 }ditulis furūd فسٔض

F. Vokal rangkap: 

1. Fath}ah + yā’ mati, ditulis ai : 

 ditulis bainakum ثُٛكى

2. Fath}ah + wau mati, ditulis au : 

 ditulis qaul لٕل

G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof: 

 ditulis a'antum ااَتى

 ditulis u'iddat اعدد

 ditulis la'in syakartun نئٍ شكستى

H. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-: 

 ditulis al-Qur'ān انمسآٌ

 ditulis al-Qiyās انمٛبض

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya : 
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 ditulis asy-syams انشًط

 'ditulis as-samā انعًبء

I. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya : 

 }ditulis zawī al-furūd ذٖٔ انفسٔض

 ditulis ahl as-sunnah اْم انعُخ

K. Pengecualian  

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:  

a.  Kosa  kata  Arab  yang  lazim  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  terdapat  

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, 

mazhab, syariat, lafaz.  

b.  Judul  buku  yang  menggunakan  kata  Arab,  namun  sudah dilatinkan  

oleh  penerbit, seperti judul buku al-Hijab.  

c. Nama  pengarang  yang  menggunakan  nama  Arab,  tapi  berasal  dari  

negara yang  menggunakan  huruf  latin,  misalnya  Quraish  Shihab,  

Ahmad  Syukri Soleh   

d. Nama  penerbit  di  Indonesia  yang  mengguanakan  kata  Arab,  

misalnya  Toko Hidayah, Mizan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah menurut bahasa Yunani Pedon, Latin Solun dan Arab Ard}un yang 

mempunyai arti yang sama yaitu salah satu unsur alam yang berada di bumi, yang 

tersusun baik yang berada di atas permukaan maupun di dalam bumi. Sehingga 

dengannya menumbuhkan sesuatu dan dapat diambil manfaatnya. 

Tanah menurut pengertian geologis-agronomis adalah lapisan lepas 

permukaan bumi yang paling atas. Tanah yang dimanfaatkan untuk menanami 

tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian atau 

tanah perkebunan. Sedangkan tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan 

disebut tanah bangunan
1
.  

 Hak atas tanah adalah hak untuk menggunakan/menguasai tanah baik 

secara perorangan maupun bersama-sama, apakah itu dengan memiliki bentuk 

tanahnya beserta manfaatnya, atau hanya menguasai tanah yang berupa 

pemanfaatannya. Sedangkan pengertian lainnya, hak atas tanah adalah hak atas 

tanah sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan 

ukuran panjang dan lebar
2
. 

                                                             
1
 Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang 

Berkembang ( Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.2. 

 
2
 I Wayan Suandra,  Hukum Pertanahan Indonesia (Rineka Cipta: Jakarta, 1991), hlm.2. 



2 

 

Di dalam hukum Positif , hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang No. 

5 Tahun 1960 atau yang sering dikenal dengan UUPA. Adapun hak-hak atas tanah 

menurut UUPA
3
 adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan , Hak 

Pakai, Hak Sewa, Hak bersifat sementara dan hak –hak lain yang tidak disebutkan 

yang kemudian akan dipertegas dengan peraturan penjelasnya. 

Banyaknya kasus masalah pertanahan yang muncul di Indonesia 

dikarenakan tanah merupakan sumber daya dan faktor produksi yang cukup 

utama, baik untuk kepentingan individu, suatu kelompok ataupun badan usaha. 

Sehingga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dibidang pertanahan tidak 

saja hanya mengindahkan prinsip-prinsip hukum, akan tetapi juga harus 

memperhatikan asas kesejahteraan, asas ketertiban dan keamanan serta asas 

kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak semakin berkembang yang 

dapat mengganggu stabilitas masyarakat. 

Pemberlakuan UUPA di Indonesia rupanya pada prakteknya belum 

sepenuhnya menjamin kemakmuran bagi rakyat di Indonesia secara keseluruhan. 

Seperti halnya di Mesuji, Bima yang baru terekspos di tahun 2011 lalu. 

Upaya landreform yang dilakukan UUPA, bertujuan untuk membentuk 

sistem hukum pertanahan yang lebih baik dari pada hukum kolonial dan adat, 

yang pernah berlaku di Indonesia, namun kenyataannya di sisi lain masih terdapat 

pro dan kontra. Belum maksimalnya pemberlakuan UUPA di setiap wilayah yang 

ada di Indonesia, disebabkan beragamnya budaya daerah dan hukum adat yang 

                                                             
3
 Pasal 16  ayat 1 

 



3 

 

mewarnai di setiap daerah-daerah tersebut, belum lagi di beberapa wilayah 

tertentu terdapat daerah Swapraja yang kini statusnya berubah menjadi Daerah 

Istimewa, seperti halnya Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Karena diberikan status daerah istimewa inilah, kemudian daerah–daerah tersebut 

mempunyai hak-hak istimewa yang tetap dipertahankan sampai sekarang, seperti 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang keistimewaannya berdasarkan Undang-undang 

No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, di 

dalamnya disebutkan bahwa Yogyakarta mempunyai hak-hak istimewa dalam 

mengurus rumah tangganya, diantaranya adalah dalam urusan Agraria
4
.  

Jika dilihat dari kaca mata sejarah, tidak dapat dipungkiri bahwa 

sebelumnya Yogyakarta merupakan sebuah Negara yang dipimpin oleh seorang 

Sultan. Berdirinya Kesultanan Yogyakarta  muncul dari adanya perjanjian Gianti 

pada tahun 1755 tentang  pembagian wilayah Mataram (Paralihan Nagari) 

menjadi dua bagian yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Atas 

dasar perjanjian inilah, Pangeran Mangkubumi (Sultan HB I) mempunyai aset 

berupa wilayah Yogyakarta, secara pribadi. Namun  kemudian, sebagian aset 

wilayah yang berupa tanah ini ada yang dipisahkan dan dibagikan untuk 

infrastruktur Negara Yogyakarta.
5
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5 Wawancara dengan KGP Haryo Hadiwinoto, Kepala Panti Kismo Keraton Yogyakarta, 

tanggal  17 Maret 2012 
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Pembagian pertanahan di Keraton Yogyakarta sendiri dibagi menjadi  

empat: 1) Karaton adalah  pusat wilayah kerajaan itu, tempat kediaman raja 

beserta keluarganya, 2) Kutanagara atau yang sering disebut Nagara atau Nagari, 

adalah di lingkungan ini tinggal abdi dalem teras kerajaan, yang menjalankan 

tugas atas perintah raja, 3) Nagara Agung, adalah wilayah tanah lungguh para 

abdidalem yang tinggal di wilayah Nagari. 4) Mancanegara dan Pasisiran 

(pantai), adalah lingkungan paling luar yang diperintah oleh para bupati/bekel 

yang ditunjuk oleh raja dan tinggal rakyat jelata yang mengabdi pada Raja. 

Wilayah yang ke tiga dan keempat inilah diketahui sebagai tanah yang boleh 

ditempati masyarakat sampai sekarang
6
.
 
 

Atas kewenangannya dalam Undang–undang No.3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan berhak untuk mengatur 

pertanahannya.  Adapun pengaturan pertanahan di Yogyakarta, Sultan menunjuk 

pejabat Keraton yang disebut Pengangeng Kawedanan Hageng Punokawan 

Wahono Sarto Kriyo yang berkantor di Panti Kismo Keraton Yogyakarta.  Pejabat 

Keraton inilah yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan hak atas tanah 

yang  diberikan kepada rakyat
7
.   

Namun setelah UUPA disahkan pada tahun 1960, muncul dilema hukum 

di Yogyakarta mengenai pernyataan dalam Diktum ke-Empat yang menyebutkan 

bahwa tanah Swapraja hapus dan penguasaannya beralih kepada Negara, dan akan 

                                                             
6
 Dr.PJ.Suwarno, Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 

1942-1974 ( Kanisius: Yogyakarta,1974), hlm.51. 

 
7
 Ibid.,hlm.55. 
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diatur dengan Peraturan selanjutnya. Sampai pada tahun 1984, walaupun telah 

dikeluarkannya Keppres No. 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya 

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

sampai sekarang belum ada peraturan tegas yang menjelaskan Diktum ke-Empat 

UUPA. Padahal disatu sisi, dalam Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang 

Keistimewaan Yogyakarta, Yogyakarta mempunyai hak istimewa untuk mengatur 

urusan Agraria. Jika diihat dari asas Lex superiori derogat legi inferiori 
8
 maka 

tentu Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dihapus dengan munculnya UUPA pada tahun 1960.  

Namun dalam kenyataannya , pemerintah dan masyarakat pada umumnya 

mengakui keberadaan tanah Sultan 
9
, terbukti ketika Pemerintah/masyarakat ingin 

menggunakan tanah Sultan selalu meminta izin kepada Keraton untuk diberikan 

hak atas tanah dengan disertai Surat Kekancingan. Karena memang diakui 

peraturan Pertanahan di Yogyakarta belum bisa dilakukan sepenuhnya dengan 

UUPA, maka yang bisa dilakukan oleh Keraton Yogyakarta sekarang adalah 

memberikan hak atas tanah yang sifatnya tidak bisa dimiliki mutlak/hak milik. 

Adapun hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Pengangeng Kawedanan Hageng 

Punokawan Wahono Sarto Kriyo selaku pejabat yang ditunjuk oleh Sultan untuk 

mengatur pertanahan di Yogyakarta adalah Magersari, Ngindung dan Hak Pinjam 

Pakai. Ada sedikit perbedaan mengenai pihak-pihak yang diberikan hak atas tanah 

                                                             
8
 Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang 

lama. Asas lex posteriori derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru. 

 
9
 Munculnya istilah tanah Sultan dalam Keraton Yogyakarta berawal dari adanya Domein 

Verklaring, yang juga disebutkan oleh Sultan dalam Rijksblad Kasultanan No.16 tahun 1918 
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tersebut, Magersari dan Ngindung diketahui hanya diberikan Keraton kepada para 

abdi dalem atau orang yang punya hubungan khusus dengan Sultan / kerabat 

Sultan. Sedangkan Hak Pinjam Pakai diberikan Keraton kepada masyarakat selain 

abdi dalem/ orang yang punya hubungan khusus dengan Sultan/kerabat Sultan. 

Magersari lebih banyak yang diberikan kepada para abdi dalem karena 

Magersari lebih banyak memberikan hak atas tanah yaitu mengambil manfaat dan 

mendirikan bangunan di atas tanah Sultan, dibandingkan Ngindung. Kewenangan 

dalam Ngindung sendiri hanya membolehkan bagi para abdi dalem/orang yang 

punya hubungan dengan Sultan/kerabat Sultan untuk menempati rumah para 

kerabat Sultan sedangkan untuk tanah tidak, kalaupun diberikan tanah hanya 

merupakan peminjaman tambahan, itu tidak semua Ngindung disertakan 

peminjaman tanah.  

Mengenai pemberian jangka waktu dalam Magersari, antara orang satu 

dengan yang lain berbeda-beda, juga dalam uang yang diberikan kepada Keraton 

Yogyakarta/uang pisungsun yang jumlahnya cukup sedikit jika dinilai dengan 

nilai uang. Menurut pihak Keraton, bahwa uang tersebut sifatnya sebagai simbol 

kepercayaan yang diberikan oleh Keraton kepada rakyatnya. Selain itu Magersari 

diketahui banyak yang tidak didaftarakan ke kantor pertanahan maupun 

diterbitkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ini disebabkan 

masyarakat Yogyakarta yang masih menjunjung tinggi nilai adat, bahwa Sultan 

sebagai raja Yogyakarta yang berhak untuk memberikan atau mengambil tanah-

tanah tersebut. Sebut saja masyarakat yang mendiami kawasan Njero Beteng dan 
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Kauman yang telah bertahun-tahun memanfaatkan tanah Keraton dan diwariskan 

pada anak cucu mereka dengan Magersari
10

. Jika melihat dalam ketentuan UUPA 

bahwa yang menguasai serta mengatur pertanahan adalah Negara dan 

berkewajiban untuk mendaftarkan setiap hak atas tanah seperti yang disebutkan 

dalam pasal 16 UUPA
11

. Sedangkan dalam Hukum Islam, pencatatan atas segala 

macam akad sangatlah dianjurkan, karena akan meminimalisir segala macam 

bentuk mad}arat, misal penipuan, penyerobotan dan lain sebagainya.   

Dalam Hak Pinjam Pakai sendiri diketahui memuat dua ketentuan, 

ketentuan pertama adalah Hak Pakai, sedangkan yang kedua adalah Hak Guna 

Bangunan. Jangka waktu Hak Pakai dari Hak Pinjam Pakai sendiri adalah 10 

tahun untuk pertama kalinya dan dapat diperpanjang 20 tahun kemudian, 

sedangkan Hak Guna Bangunan untuk pertama kalinya adalah 30 tahun dan dapat 

diperpanjang 20 tahun. Sedangkan dalam UUPA, karena posisi Sultan disini 

adalah pemilik, maka  jangka waktu untuk hak pakai di atas tanah hak milik 

maksimal adalah 25 tahun, dan tidak dapat diperpanjang melainkan hanya dapat 

diperbaharui dengan Hak Pakai yang baru. Dalam hukum Islam sendiri jangka 

waktu hak pakai tidak dijelaskan secara tegas, hanya saja hak pakai dapat 

diberikan oleh Imam dengan jangka waktu tertentu dan waktu maupun 

pengaturannya ditentukan oleh Imam. 

                                                             
10

 Kompas, akses Senin 28 Maret 2012 

 
11 UUPA, pasal 19 dan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32  ayat 1 

dan 2   
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Mengenai sebab berakhirnya/hapusnya hak atas tanah baik menurut UUPA  

maupun Hukum Islam, salah satunya adalah tanah yang diterlantarkan. Ini tidak 

ditemukan dalam pengaturan hak atas tanah dari Surat Kekancingan Keraton 

Yogyakarta.  

Penjelasan diatas mungkin sedikit gambaran tentang hak atas tanah dari 

Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta, dan mungkin masih ada beberapa 

klasifikasi yang belum penulis temukan. Hal-hal diatas merupakan pijakan awal 

dari penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Apa saja hak atas tanah dari Surat Kekancingan dari Keraton Yogyakarta? 

2. Bagaimana tinjauan UUPA dan hukum Islam mengenai status hak atas 

tanah dari  Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian : 

a. Mengetahui hak atas tanah apa saja yang diberlakukan dari Surat 

Kekancingan Keraton Yogyakarta . 

b. Untuk mendeskripsikan dan menemukan titik persamaan serta 

perbedaan antara hak atas tanah dari Surat Kekancingan Keraton 

Yogyakarta, UUPA dan hukum Islam.  
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keberagaman 

wawasan hukum bagi kalangan Akademisi Hukum khusus maupun 

Perbandingan Hukum. 

b. Memberikan informasi dan bahan rujukan seputar pertanahan bagi 

semua kalangan yang di kemudian akan mengkaji hak atas tanah di 

Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh penelusuran referensi oleh penulis, ada beberapa penelitian yang 

sedikit banyak telah membahas mengenai hak atas tanah dari Surat Kekancingan 

Keraton Yogyakarta . 

Sri Wahyuni Tri Kuntarti dalam skripsinya yang berjudul Kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Tanah Keraton 

menjelaskan bahwa: Surat Kekancingan dari Keraton sebagai dasar dan tanda 

penguasaan tanah dengan Hak Pinjam Pakai dan Hak Guna Bangunan.
12

 

Harian surat kabar Kedaulatan Rakyat menyebutkan bahwa: surat 

Kekancingan dapat diwariskan kepada anggota keluarga, sedangkan hak yang ada 

di dalamnya yakni hak yang di izinkan oleh Keraton yang memuat kewenangan  

hak pemanfaatan atas tanah Sultan.
 13
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 Sri Wahyuni Tri Kuntarti, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupataen Sleman Dalam 

Pengelolaan Tanah Keraton,” skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” 

(2007)  
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 Realisasi Sultan Ground, Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Oktober 2008  
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Rumawi dalam skripsinya yang berjudul Konvergensi Antara Hukum 

Islam dan Hukum adat Suatu studi atas pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan 

Hamengkubuwono IX Kesultan Yogyakarta menjelaskan bahwa: Harta Keraton 

Yogyakarta ada 2 yaitu: pertama, Harta kekayaan Sultan termasuk didalamnya 

tanah yang diwariskan kepada keluarganya, dan dapat dibagikan hak atas tanah. 

Kedua, harta kekayaan Kasultanan termasuk di dalamnya tanah untuk 

pemerintahan tidak bisa diwariskan atau diberikan hak atas tanah. 
14

 

Urip Santoso dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria dan Hak-Hak 

Atas Tanah menyatakan: istilah Sultan Ground/ tanah Sultan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dilatar belakangi dengan munculnya Domein Verklaring yang termuat 

dalam Rijksblad Yogyakarta No.16 tahun 1918.
15

 

Endriatmo Soetarto  dalam bukunya dengan judul Keistimewaan 

Yogyakarta yang diingat dan Yang Dilupakan
 
 menjelaskan:  UUPA masih sulit 

untuk diterapkan di D.I Yogyakarta, ini terbukti jika masyarakat / pemerintah 

ingin menggunakan tanah Sultan maka harus izin kepada Pihak Keraton, dengan 

ditandai Surat Kekancingan yang ditandatangani oleh Paniti Kismo, yang memuat 

apakah Hak Magersari/Pinjam Pakai atau Hak Guna Bangunan.
 16
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 Rumawi, “Konvergensi Antara Hukum Islam dan Hukum adat Suatu studi atas 

pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan Hamengkubuwono IX Kesultan Yogyakarta,” skripsi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010) 
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 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana Press,2010), 

hlm.23. 
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Endriatmo Soetarto, Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan Yang Dilupakan, 

(STPN Press: Yogyakarta , 2009), hlm.178. 
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Tri Widodo Utomo dalam bukunya Hukum Pertanahan Prespektif 

Otonomi Daerah menjelaskan: adanya pengaruh sejarah dan asal usul 

terbentuknya Yogyakarta, dan jasa kepada Indonesia menjadikanYogyakarta 

mendapat hak istimewa. Sehingga dalam hak istimewanya, Keraton Yogyakarta 

berhak mengurus rumah tangganya sendiri termasuk urusan agraria dengan hak 

atas tanah Sultan. 

M. Shiddiq Al Jawi  dalam artikelnya yang berjudul Hukum Pertanahan 

Menurut Syariah Islam  menjelaskan :bahwa kepemilikan hak atas tanah tertinggi 

adalah Allah sedangkan pemeliharaannya dan penguasaannya oleh manusia, untuk 

dikelola secara hukum-hukum Allah. Adapun hak atas tanah menurut Islam adalah 

hak Tamlik, hak sewa, hak Intifa>’, hak Iqt}a>’ atau pemberian oleh Imam.
 17

 

Jamaludin Mahasari dalam bukunya Pertanahan dalam Hukum Islam 
18

 

menyatakan hierarki hak penguasaan atas tanah adalah hak Allah, hak Rasulullah , 

hak manusia termasuk di dalamnya adalah hak milik dan hak manfaat. 

Berdasarkan penelusuran pustaka di atas  dapat dikatakan bahwa belum 

pernah ada yang membahas dan menganalisa secara spesifik mengenai hak atas 

tanah dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta menurut UUPA dan hukum 

Islam.  
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 Pidato disampaikan dalam Pengajian dalam rangka Peringatan Hari Agraria Nasional 

ke-49, dengan tema Tinjauan Hukum Pertanahan Sesuai Al-Qur`an dan Al-Hadis, 

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, di 

Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jl Trirenggo, Bantul. Selasa 27 Oktober 2009 
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 Jamaludin Mahasari, Pertanahan dalam Hukum Islam (Gama Media: Yogyakarta, 
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E. Kerangka Teoretik 

Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa tanah adalah salah satu unsur 

alam yang berada di bumi, yang tersusun baik yang berada di atas permukaannya 

maupun di dalamnya. Kemudian dengannya pula dapat menumbuhkan sesuatu 

dan menghasilkan unsur-unsur alam yang dapat dimanfaatkan. Selain itu tanah 

merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik 

sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi. 

Tanah di sini dimaksudkan bukan mengatur dalam semua segi aspeknya, 

melainkan hanya dalam pengertian yuridis yakni hak atas tanah. Pengertian Hak 

atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk 

mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Perkataan 

“mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu 

dipergunakan untuk kepentingan  mendirikan bangunan, sedangkan perkataan 

“mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu di 

pergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan misalnya pertanian, 

perkebunan, peternakan dan lain-lain
19

. 

Sebelum UUPA disahkan sebagai peraturan yang mengatur pertanahan di 

Indonesia, peraturan yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat dan hukum 

Kolonial Belanda yang bersifat dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum 

bagi  rakyat Indonesia di dalam prakteknya. Mengingat tanah adalah  salah satu 

unsur terpenting dan riskan akan berbagai problem, maka untuk menghindari hal 

                                                             
19

 Urip Santoso,Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah (Kencana Press: Jakarta, 2010), 

hlm.10. 
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tersebut maka diperlukannya produk hukum yang mengaturnya yang bertujuan 

untuk kesejahteraan rakyat yang seragam, setelah Indonesia merdeka pada tahun 

1945, penyusunan Agraria dimulai dengan upaya dibentuknya panitia Agararia, 

pada tahun 1948 oleh  panitia Yogyakarta, kemudian disusul panitia Jakarta pada 

tahun 1951, Panita Soewahjo tahun 1956 dan panitia Soenarjo. Kemudian baru 

disetujui oleh DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ) dan disahkan 

oleh Presiden pada tanggal 24 September tahun 1960.
20

  

Pembentukan UUPA sendiri merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 

1945 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  pada tingkatan tertinggi dikuasai 

oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sehingga dalam 

pengaturanya harus memperhatikan beberapa hal seperti hukum adat, asas seperti 

asas kenasionalan, asas pengutamaan kepentingan nasional dari pada kepentingan 

individual, asas hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, 

asas persamaan bagi setiap warga Negara Indonesia dan agama
21

. 

Namun dalam realitanya UUPA belum bisa diterapkan secara optimal, hal 

ini karena masih terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah beragamnya 

hukum adat yang tersebar di wilayah Indonesia dan keberadaan daerah-daerah 

Swapraja yang kini statusnya berubah menjadi daerah istimewa, sehingga dengan 

keistimewaanya inilah kemudian daerah ini mempunyai hak-hak istimewa. Sebut 
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 Ibid., hlm.46-49. 
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saja seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai hak istimewa dalam 

pengaturan urusan rumah tangganya termasuk dalam urusan  agraria.
22

 

Jika berbicara tentang Yogyakarta, maka tentu tidak bisa lepas dari sejarah 

terbentuknya, wilayah Yogyakarta yang muncul akibat kesepakatan dari 

perjanjian yang diadakan di Giyanti (Paralihan Nagari) pada tahun 1755. Atas 

dasar inilah Pangeran Mangkubumi (HBI) mempunyai hak milik (domein) atas 

tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram Islam dan hal ini tetap harus hidup 

dalam kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan yang sama juga disebutkan dalam 

Rijksblaad Kasultanan No. 16 tahun 1918 bahwa semua tanah di wilayah 

Yogyakarta yang tidak dapat dibuktikan dengan hak eigendom maka tanah 

tersebut milik Sultan. Atas asas domein inilah kemudian di Keraton Yogyakarta 

menetapkan hak atas tanah  yang dapat dikuasakan kepada masyarakat: 

1. Hak angganggo run –temurun yaitu tanah yang di berikan kepada rakyat. 

2.  Hak andarbe yaitu tanah yang di berikan kepada Kalurahan sebagai tanah 

lungguh. 

3. Hak anggaduh. 

4. Hak opstal dan hak eigendom yaitu tanah yang di berikan kepada pihak 

asing. 
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 Pengertian Swapraja sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah daerah 

yang mempunyai pemerintahan sendiri. Sebutan Swapraja tidak terdapat dalam Undang-Undang 
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diakui. Lihat Endriatmo Soetarto, Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat dan Yang Dilupakan, 
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5. Tanah selebihnya tetap dikuasai oleh Sultan  

Jika dilihat dalam Diktum ke IV UUPA, bahwa tanah Swapraja dan bekas 

Swapraja hapus dan beralih kepada Negara Indonesia dan selanjutnya akan diatur 

dalam peraturan lainnya yang menegaskan. Namun demikian, hingga kini 

Peraturan Pemerintah yang secara khusus merupakan pelaksanaan dari Diktum ke 

IV UUPA huruf A tersebut belum juga ada. Peraturan yang ada adalah Peraturan 

Pemerintah No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian yang memuat ketentuan mengenai pembagian tanah 

swapraja dan bekas swapraja dalam rangka pelaksanaan landreform. Peraturan 

Pemerintah ini pun tidak memberikan pengertian dan ketegasan mengenai apa 

yang dimaksud dengan Swapraja dan bekas Swapraja. 

Sehingga yang dapat dilakukan Yogyakarta adalah mengatur urusan 

Agrarianya secara mandiri dengan dasar UU No. 3 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengenai hak atas tanah yang 

diberlakukan di Yogyakarta saat ini adalah dengan mekanisme Magersari, 

Ngindung dan Pinjam Pakai (dengan ketentuan Hak Pakai dan Hak Guna 

Bangunan).  

Magersari dan Ngindung sendiri diperuntukan untuk para abdi dalem / 

orang yang punya hubungan khusus dengan Kerabat Sultan/ Sultan itu sendiri. 

Sedangkan Hak Pinjam Pakai  adalah hak atas tanah yang diberikan kepada 

masyarakat biasa dengan ketentuan Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan. Selain 

berbeda untuk siapa hak itu diberlakukan, bahwa kebanyakan Magersari dan 
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Ngindung tidak didaftarkan ke Pemerintah, sedangkan hak Pinjam Pakai diketahui 

memang  harus disertifikasi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah, 

apakah ia dengan Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan. 

Dalam Hukum Positif penguasaan tertinggi adalah negara untuk 

kesejahteraan rakyatnya. UUPA memberikan hak atas tanah kepada masing-

masing masyarakat yang membutuhkan tanpa membedakan-bedakan, adapun hak 

atas tanah yang diatur dalam UUPA  adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak bersifat sementara dan hak–hak lain 

yang tidak disebutkan yang kemudian akan dipertegas dengan peraturan 

penjelasnya.
 23

 

Dalam Hukum Islam pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT, 

sedangkan Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada 

manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Tanpa 

membedakan status ataupun sejenisnya. 

Syariah Islam telah mengatur persoalan hak atas tanah dengan 

mempertimbangkan 2 (dua) aspek yaitu: 1) zat tanah itu sendiri (raqabah al ard} ), 

2) manfaat tanah (manfa’ah al ard}) yaitu dengan mempergunakannya atau hanya 

memanfaatkan saja. 

Tanah menurut asalnya, dalam Hukum Islam dibagi menjadi 3 macam 

yaitu tanah Ushriyah, tanah yang diperoleh lewat cara penaklukan /damai, tanah 

Khara>j, tanah yang diperoleh dengan penaklukan paksa/kekerasan, dan tanah 

                                                             
23

 Pasal 16 ayat 1 

 



17 

 

S}uluh/ tanah ‘Usriyyah dan tanah yang diperoleh dengan perjanjian /kesepakatan 

antara Imam dengan penduduk dari wilayah yang ditaklukannya.
24

 

Hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan menurut Islam dapat 

dikategorikan menjadi 3 yaitu pertama, hak yang dapat dimiliki sendiri seperti hak 

Tamlik, kedua, hak Intifa‘ yaitu hak yang berupa pemanfaatan atas suatu lahan  

dan ketiga, hak Iqt}a>‘ yaitu hak yang diberikan oleh Imam, yaitu iqt}a>‘ al 

mawa>t/pemberian lahan terlantar, iqt}a>‘ irfa>q/hak pakai.
25

 

 Di dalam Islam sendiri dikenal dengan adanya tanah terlantar yang tidak 

dikelola dengan baik,  dimana jika waktu penelantaranya lewat dari 3 tahun maka 

tanah tersebut dapat dihidupkan dan statusnya menjadi hak milik.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  Penelitian  

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu penulis langsung akan meneliti bagaimanakah konsep hak atas 

tanah dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta. Sehingga dengan adanya 

penelitian lapangan ini dimaksudkan  data-data yang dicari merupakan data yang 

sebenarnya.  

 

 

                                                             
24

 Imam Al Mawardi, Al Ahkam Ashulthaniyah, alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, 

(Jakarta: Darul Fallah, 2007), hlm.321. 

  
25

 Wahbah az-Zuhaili>, Fiqh Islam wa adilatuhu, jilid 6, alih bahasa Abdul Hayyie, cet ke-

1 (Jakarta: Gema Insani, 2011 ),hlm.510. 
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2. Sifat penelitian  

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analistis-komparatif, sifat 

pertama yaitu penulis berusaha menggambarkan hak atas tanah apa saja dari Surat 

Kekancingan Keraton Yogyakarta yang diberikan kepada masyarakat. Adapun 

sifat kedua dan kedua yaitu penulis akan menganalisa dan mencari perbedaan 

maupun persamaan mengenai hak atas tanah dari Surat Kekancingan Keraton 

Yogyakarta  dengan UUPA dan hukum Islam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah Field Research, maka untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini secara baik dan tepat, penulis 

menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Interview/wawancara 

Metode wawancara adalah metode penggalian data dengan cara 

berkomunikasi/ interaksi dengan pihak-pihak/ahli yang berkaitan dengan tema 

yang akan diteliti. Oleh karena itu subjek yang akan diwawancarai adalah KGP 

Haryo Hadiwinoto, selaku Pejabat yang diberi wewenang untuk mengurusi tanah 

Keraton. Kemudian pejabat BPN, para tokoh masyarakat seperti dukuh, lurah, 

abdi dalem Keraton, serta masyarakat yang memanfaatkan tanah Sultan. Sehingga 

nantinya data yang diperoleh disebut data Primer. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengalian data dengan cara mencari serta 

menggumpulkan data-data tertulis berupa buku, majalah, koran, artikel dan 
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manuskrip-manuskrip yang mendukung tema penelitian nantinya. Selain itu, 

penulis juga akan mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat dalam media 

internet seperti blog, website, data artikel yang berupa data HTML, Pdf dan lain 

sebagainya. Sehingga nantinya data yang diperoleh disebut data Sekunder. 

c. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mendatangi, 

mengamati secara langsung objek penelitian yang berada di lapangan sesuai 

dengan tema penelitian. Untuk itu penulis memilih objek penelitan yang akan 

diobservasi adalah Keraton Yogyakarta. 

4. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif, 

yaitu menganalisa data dengan pendekatan dalil atau kaidah hukum. Dengan kata 

lain bahwa pendekatan ini, menjelaskan pokok masalah yang dikaji dengan norma 

atau hukum yang diambil dari sumber hukum Positif maupun sumber hukum 

Islam. 

5. Analisis Data 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan analisa data 

Kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa data kualitatif 

adalah induktif-deduktif. Dalam metode pertama yaitu metode yang dipakai untuk 

memberikan data khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya 

agar diketahui bentuk dan pengaruh untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus 

.Sedangkan induktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari 
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data yang khusus menjadi data yang lebih umum. Dalam hal ini Hak atas tanah 

dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta adalah data-data normatif yang 

khusus, sedangkan Hak atas tanah UUPA dan Hukum Islam adalah data umum 

yang digunakan sebagai analisa data khusus sebelumnya.  

Dalam hasil analisa tadi masih bersifat data umum, namun selanjutnya 

akan  digunakan metode kedua deduktif, yaitu dari hasil analisa kedua hukum 

yang masih bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan kembali dalam bentuk 

yang khusus dengan tujuan membentuk kaedah norma baru dan lebih spesifik 

berdasarkan kaedah normatif UUPA dan Hukum Islam.  

G. Sistematika Pembahasan 

Demi memudahkan pembahasaan dalam penelitian ini, maka perlu disusun 

sistematika pembahasan. Dalam hal ini sistematika disusun sebagai berikut : 

Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan dan kegunanaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan adanya kerangka 

penelitian dalam bab pertama ini ditujukan agar dapat memudahkan dan 

menfokuskan penelitian agar lebih terarah serta menghasilkan penelitian yang 

objektif.  

Bab kedua, menjelaskan tentang hak atas tanah dari Surat Kekancingan 

Keraton Yogyakarta sebagai objek penelitian, bertujuan untuk mengetahui 

bagaimanakah hak atas tanah yang diatur oleh Keraton Yogyakarta. Adapun 
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dalam bab ini mencakup letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta, sejarah 

awal terbentuknya Kesultanan Yogyakarta, jenis tanah di Keraton Yogyakarta, 

sejarah hak atas tanah Keraton Yogyakarta dan hak–hak atas tanah dari Surat 

Kekancingan Keraton Yogyakarta. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang hak atas tanah berdasarkan UUPA dan 

hukum Islam tanah. Adapun pembahasan hak atas tanah menurut UUPA 

mencakup pengertian Agraria, hukum agraria dan hukum tanah dan hak –hak atas 

atan menurut UUPA. Sedangkan pembahasan hak atas tanah menurut hukum 

Islam mencakup pengertian tanah dan jenis-jenis tanah dalam Islam, hukum tanah 

yang dikuasai dengan penaklukan konsep harta benda, hukum tanah yang sejak 

semula sudah menjadi wilayah Negara, konsep harta, kepemilikan dan 

kemanfaatan dalam hukum Islam dan hak –hak atas tanah menurut hukum Islam. 

Bab keempat, merupakan pembahasan inti skripsi ini, dimana akan 

dipaparkan 3 perbandingan dan persamaan hukum hak atas tanah. Kemudian hak 

atas tanah dari surat Kekancingan Keraton Yogyakarta dianalisa dengan UUPA 

dan Hukum Islam. 

Bab Kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini, yang berisi tentang 

kesimpulan sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Serta kritik 

dan saran yang membangun dan bermanfaat bagi penulis pribadi maupun 

masyarakat luas pada umumnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari riset yang telah penyusun lakukan dan analisa dalam 

penyusunan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan : 

1. Bahwa hak atas tanah dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta 

terbagi menjadi tiga, yaitu: Magersari, Ngindung dan Hak Pinjam 

Pakai.  

2. Bahwa baik UUPA maupun hukum Islam tidak melakukan perbedaan 

dalam pemberian hak atas tanah, bahwa setiap warga mempunyai 

kesempatan yang sama dalam memiliki hak atas tanah, karena pada 

dasarnya setiap manusia memiliki  kemampuan untuk memaksimalkan 

tanah yang ditempatinya, bukan hanya golongan tertentu saja yang 

mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksimalkan tanah 

tersebut. Sehingga dengan adanya persamaan ini akan terwujudnya 

keseimbangan dan kemakmuran. Selanjutnya dalam UUPA maupun 

hukum Islam pemberian hak atas tanah disamping sifatnya manfaat 

melainkan kepemilikan juga, hal ini ditujukan bahwa pada dasarnya 

manusia membutuhkan harta yang dapat dimiliki, ditasarufkan dan 

dapat diwariskan kepada keluarganya, hal ini semata-mata karena 

manusia berkewajiban untuk menjaga amanah dan memakmurkan bagi 

anak cucunya. Kemudian tanah terlantar cukup penting untuk dijadikan 
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faktor yang dapat menyebabkan hapusnya hak atas tanah, karena 

banyak tanah yang ditelantarkan tanpa diolah sebagaimana hak yang 

diperolehnya, sehingga jika ini terjadi maka akan membatasi dan 

menghalangi kesempatan orang lain yang mempunyai kemampuan 

mengolahnya. 

3. Pemberian hak atas tanah dari Keraton Yogyakarta dengan Surat 

Kekancingan dalam beberapa hal terdapat perbedaan dan persamaan 

dengan UUPA maupun Hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah : 

pertama,yang dapat memberikan hak atas tanah di Yogyakarta adalah 

Sultan, karena selama ini pemberian hak atas tanah selalu meminta izin 

dari Keraton. Sedangkan menurut UUPA adalah Negara/ Hak 

Pengelolaan dan hak Milik. Sedangkan menurut Hukum Islam yang 

dapat memberikan hak atas tanah adalah Imam/ Negara. Kedua, Jangka 

waktu Magersari, sedangkan jangka waktu hak Pinjam Pakai dapat 

diperpanjang, sedangkan dalam UUPA jangka waktu Hak Pakai atas 

tanah Hak Milik tidak dapat diperpanjang melainkan hanya dapat 

diperbaharui. Sedangkan dalam Hukum Islam, jangka waktu hak 

pakai/ hak irfaaq tidak pasti diperbolehkan, sedangkan ketentuan 

ditentukan oleh Imam. Ketiga, Magersari, Ngindung diberikan pada 

abdi dalem, sedangkan hak pinjam pakai untuk orang biasa. Menurut 

UUPA maupun Hukum Islam pemberian hak atas tanah diberikan 

kepada setiap masyarakat yang membutuhkan, tanpa membedakan 

apakah ia ada hubungan dengan Imam atau tidak. Keempat, Dalam 
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Surat Kekancingan tidak dijelaskan tentang tanah terlantar. Sedangkan 

dalam UUPA dan hukum Islam yang menyebabkan hapusnya hak atas 

tanah salah satunya adalah tanah yang ditelantarkan. Adapun 

persamaannya adalah : pertama, dalam hak atas tanah yang diberikan, 

mempunyai fungsi sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan 

umat/rakyat. Kedua, dalam hak pakai sama-sama menggunakan jangka 

waktu dan dapat diwariskan. Ketiga, Dalam masing-masing hak atas 

tanah diperlukan pencatatan/ pendataan sebagai bukti otentiknya 

B. Saran 

Dari pembahasan-pemabahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

menyarankan : 

1. Hendakanya administrasi pertanahan di Keraton Yogyakarta lebih di 

perketat, karena banyak sekali hak atas tanah Sultan yang dialihkan 

menjadi hak milik/ dijual dengan hak milik.  

2. Hendakanya pemerintah segera mengeluarkan Peraturan pelaksana 

Diktum ke-Empat UUPA yang jelas, dengan pertimbangan Historisitas 

Keraton Yogyakarta itu sendiri. 

3. Dalam kaitannya tanah terlantar, penulis mengharapkan adanya unsur-

unsur Agama Islam dalam sistem perundang-undangan tanah seperti 

kemaslahatan,  ketegasan dalam waktu penelantaran tanah.  
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Lampiran I :   

No. Hlm. Footnote Terjemahan 

BAB II 

1 35 41 

Semua tanah yang tidak ada  tanda bukti tanah, dengan 

Hak Eigendom maka Tanah itu menjadi milikku/ Sultan. 

 

BAB III 

2 107 108 

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu 

peroleh sebagai rampasan perang, Maka sesungguhnya 

seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami 

turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari 

Furqa>n, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. (al-Anfa>’l (8): 41) 

 

3 108 109 

Apapun daerah/kawasan yang dikuasai dan kalian 

menempatinya maka bagilah dari padanya, Dan apapun 

daerah/kawasan yang ditaklukan karena kedurhakaan 

pada Allah dan Rasul-Nya maka 1/5 bagi Allah, Rasul-

Nya, kemudian sisanya bagi kalian. (H.R.Abi> Da>wud) 

 

4 108 111 

Dan apa saja harta rampasan (Fai‘) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka 

untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor 

kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah 

yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap 

apa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.  (al-H>}asyr (59) : 4) 

 

5 111 117 

Abdullah ibnu Umar berkata : Rasulullah saw telah 

memperkerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah dan 

menggarap tanah Khaibar dengan upah separoh dari 

hasilnya.(HR. Bukha>ri dan Abi> Da>wud ) 

 

6 114 121 

Orang-orang islam berserikat dalam 3 hal yakni  air, 

rumput dan api”. (HR. Abi> Da>wud) 

 

7 115 123 

Tidak ada sesuatu untuk seseorang kecuali apa yang 

diridhai Imamnya ( HR.at}-T}abrani ) 
 

8 116 124 

Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka 

lahan itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi akar 

yang zalim (HR.Abi> Dawu>d) 
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9 123 136 

Bahwa Rasulullah Saw telah memberikan bagian tanah 

bagi suku Muzainah atau Juhainah, akan tetapi mereka 

tidak memanfaatkannya, maka datang suatu kaum yang 

memakmurkannya, maka mereka mendatangi Umar, 

Umar berkata seandainya hal ini dariku atau dari Abu 

Bakar sungguh aku tolak, tapi ini adalah pengkaplingan 

dari Rasulullah Saw, kemudian ia melanjutkan dengan 

berkata: siapa saja yang mempunyai tanah yang 

dibiarkan selama tiga tahun dan tidak memanfaatkannya, 

bagi kaum yang menghidupkannya lebih berhak 

dengannya. (HR.Yahya bin Adam) 

10 123 137 

Hadist Ja>bir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada 

beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. 

Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu 

(untuk mengelolahnya) dengan sepertiga hasilnya, 

seperempat dan seperdua. Rasu>lullah S.a.w. bersabda: 

Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia 

tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk 

dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia 

memperhatikan sendiri memelihara tanah itu 

(HR.Bukha>ri) 
 

11 131 145 

Bahwa Nabi saw memasrahinya (al-iqt}a‘) sebidang 
tanah di Hadhramaut dan Beliau mengutus Mu’awiyah 

supaya memasrahkan tanah itu kepadanya.  (HR. at-

Turmuz}i>) 

 

BAB IV 

12 152 22 
Menarik kemas}lahatan dan mencegah kemad}aratan 

 

13 152 23 

Sesuatu yang pada umumnya dinilai baik oleh umat 

muslimin, maka baik pula di sisi Allah 

 

14 152 24 
Ijtihad itu tidak dihapus dengan ijtihad 

 

15 152 25 

Keberhasilan Imam dalam memimpin dilihat dari 

kemas}lahatan yang dirasakan umatnya 

 

17 158 33 
Suatu Adat dapat dijadikan pedoman hukum  

 

18 158 34 

Sesuatu yang pada umumnya dinilai baik oleh umat 

muslimin, maka baik pula di sisi Allah 
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19 163 35 
Ijtihad itu tidak dihapus dengan ijtihad 

 

17 159 36 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar...(al-Baqarah(2): 282) 

 

18 160 37 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan 

Rasul saw (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
(An Nisa>’(4) :59) 

 

19 162 38 

asas lex superiori derogat legi inferiori dan asas lex 

posteriori derogat legi anteriori  (dimana peraturan yang 

lebih tinggi dapat menghapus peraturan yang lebih 

rendah dan peraturan yang baru menghapus peraturan 

yang lama) 
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Lampiran  II : 

BIOGRAFI ULAMA 

 

 

IMA>M ABU> DA>WUD 

Nama lengkapnya adalah Abu> Da>wud Sulaiman bin al-Asy'as\ as-Sijistani, 

lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bas}rah. Beliau sudah 

berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui 

mengingat pada tahun 221 H, beliau sudah berada di Bagdad. Kemudian 

mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. 

Beliau langsung berguru selama bertahun-tahun. Diantara guru-gurunya adalah 

Ima>m Ah}mad bin H}ambal. Selanjutnya upaya untuk memilahkan hadis\ dari 

khabar-khabar lainnya yang merupakan hadits palsu maupun yang lemah terus 

dilanjutkan sampai dengan kurun al-Ima>m Bukha>ri dan beberapa penyusun sunan 

dan lainnya. Salah satu kitab yang terkenal adalah yang disusun oleh Ima>m Abu> 

Da>wud yaitu sunan Abu> Da>wud. Kitab ini memuat 4800 hadits terseleksi dari 

50.000 hadits. 

IMA>M ABU H}ANIFAH 

Nama lengkap beliau adalah Nu‘man bin S \abit bin Zuta bin Mahan at-

Taymi> . Beliau lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M  dan meninggal di Bagdad, 

Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Mazhab Hanafi. Abu Hanifah juga 

merupakan seorang tabi'in, generasi setelah Sahabat Nabi saw, karena dia pernah 

bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Ma>lik, dan 

meriwayatkan hadis\ darinya serta sahabat lainnya. 

 
IMA>M AḤMAD IBN ḤANBAL 

Ima>m Ah}mad Ibn H}anbal adalah pendiri mazhab H}anbali> ia lahir di 

Bagdad Irak pada tahun 164 H. Nama lengkapnya adalah Aḥmad Ibn Muḥammad 

Ibn H}anbal Ibn Hila>l Ibn Asad Ibn Idri>s Ibn ‘Abdulla>h Ibn Ḥayya>n Ibn ‘Abdulla>h 

Ibn Anans Ibn ‘Au>f. Sejak dari kecil ia dikenal sebagai seorang yang cinta akan 

ilmu hal ini juga didukung oleh keluraganya yang mengharapkan agar ia menjadi 

seorang ahli ilmu agama. Pendidikan Aḥmad dimulai di kota Bagdad kemudian 

dilanjutkan ke Kufah, Basrah dan Makkah serta kota-kota lain. selain bidang fiqh 

Ima>m Aḥmad juga dikenal sebagai seorang ahli hadis hal ini dibuktikan dengan 

kitab Musnad yang di dalam kitab ini terhimpun dari ribuan hadis. Ia wafat tahun 

241 H. 
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IMA>M ASY-SYA>FI’I>> 

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad Ibn Idri>s Ibn ‘Abba>s Ibn ‘Uṡman 

Ibn asy-Sya>fi’i> Ibn Sa’ad Ibn ‘Ubaid Ibn Hasyi>m Ibn Muṭallib Ibn ‘Abdi mana>f 

Ibn Qusaiy. Beliau lahir di Gussah (Gazza), sebuah daerah di bagian selatan 

Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun ia telah hafal al-Qur’an 30 

jus. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Madinah untuk belajar pada Ima>m Ma>lik. 

Selanjutnya ia pergi ke Irak guna belajar dengan murid Ima>m Abu Ḥani>fah. Ia 

juga pergi ke Turki, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Ima>m 

asy-Sya>fi’i> adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan 

menggabungkan antara metode ijtihad Ima>m Abu H}ani>fah dan Ima>m Ma>lik, 

sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. dalam bidang 

penulisa ia tidak diragukan lagi, sehingga banyak sekali karya-karyanya dan yang 

paling terkenal adalah kitab al-Umm. Imam asy-Sya>fi’i> wafat pada tahun 204 

H/833 M di Mesir. 

 

IMA>M BUKHA>RI 

Nama asli beliau adalah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin 

Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukha>ri. Beliau lahir 

di Bukha>ra, Uzbekistan, Asia Tengah, pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 

M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya. Bukhari berguru 

kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Bersama 

gurunya Syekh Ishaq, ia menghimpun hadis-hadis s}ahih dalam satu kitab, dimana 

dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 

hadits. Namun tidak semua hadits yang ia hafal kemudian diriwayatkan, 

melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat di 

antaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah 

perawi (periwayat/pembawa) hadits itu tepercaya dan s\iqqah (kuat). 

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, akhirnya Bukha>ri menuliskan sebanyak 9082 

hadis dalam karya monumentalnya al-Jami'al-Shahih yang dikenal sebagai S}ahih 

Bukha>ri. 

IMA>M M>ALIK BIN ANAS 

Nama Lengkap beliau adalah Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin ‘Amr al-Ima>m  

Abu ‘Abdillah al-Humyari> al-Asbahi> al-Madani>. lahir di (Madi>nah pada 

tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu 

fiqh dan hadis\, serta pendiri Mazhab Ma>liki. Imam Ma>lik menerima hadits dari 

900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi’in dan 600 dari tabi’in tabi’in, ia 
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meriwayatkan hadits bersumber dari Nu’main al-Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi’, 

Syarik bin Abdullah, az Zuhri, Abi az-Ziyad, Sa’id al Maqburi dan Humaid ath 

Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Huz}afah as-Sahmi al-Ans}a>ri. Ia 

menyusun kitab al-Muwat}t}a‘, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 

40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madi>nah. 

IMA>M TIRMIZ\\I> 

Nama asli beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at- Tirmizi>. 

Beliau  lahir  di kota Tirmiz dan wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab 

tahun 279 H (8 Oktober 892 M) dalam usia 70 tahun. Ia belajar dan 

meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Diantaranya adalah Ima>m 

Bukha>ri, kepadanya ia mempelajari hadis\ dan fiqh. Juga ia belajar kepada Ima>m 

Muslim dan Abu> Da>wud. Salah satu kitab karya Ima>m Tirmiz\i terbesar dan 

paling banyak manfaatnya. Ia tergolong salah satu "Kutubu as-Sittah" (Enam 

Kitab Pokok Bidang Hadits) yaitu al-Jami’ atau yang populer dengan nama Jami’ 

at-Tirmiz\i, dinisbatkan kepada penulisnya, yang juga terkenal dengan nama 

Sunan Tirmiz\i 
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Lampiran III: 

PEDOMAN WAWANCARA 

I. Wawancara dengan Kanjeng Gusti Pangeran (KGP) Haryo 

Hadiwinoto selaku Kepala Panti Kismo Keraton Yogyakarta  pada 

tanggal 17 Maret 2012 

1. Bagaimanakah sejarah terbentuknya Kerajaan Yogyakarta/ Keraton 

Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah Filosofi Rakyat  Yogyakarta dalam mematuhi Sultan 

Sebagai raja ? 

3. Bagaimana Konsep Pertanahan pada mula berdirinya  kerajaan Yogyakarta 

ini? 

4. Ada berapa pembagian jenis tanah di Keraton Yogyakarta ini ? Dan jenis 

tanah apa saja yang dapat dibagikan dan yang tidak dapat dibagikan 

kepada rakyat? 

5. Sejak Kapankah hak atas tanah di Yogyakarta diberikan kepada 

Rakyartnya? 

6. Apakah dalam konsep pertanahan di Yogyakarta, tanah yang 

ditelantarakan dapat menghapus hak atas tanah ? 

7. Bagaimanakan Pengaturan pertanahan di   Yogyakarta sebelum 

reorganisasi dan sesudah reorganisasi? 

8. Adakah peraturan –peraturan yang dikeluarkan oleh  Keraton Yogyakarta 

untuk mengatur Pertanahannya pada masa sebelum reorganisai dan 

sesudah reorganisasi? 

9. Apa saja peraturan-peraturan tersebut? 

10. Kapankah UUPA diberlakukan di Yogyakarta? 

11. Apa saja ketentuan-ketentuan UUPA yang sudah diberlakukan di 

Yogyakarta? 

12. Apa sajakah kendala-kendala yang menghambat UUPA tidak secara 

keseluruhan tidak dapat diberlakukan di Yorgyakarta ? 
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13. Jika kita melihat Diktum ke-Empat UUPA, di situ disebutkan bahwa tanah 

Swapraja hapus, dan beralih dikuasai oleh Negara. Mengapa tanah Sultan / 

Tanah Swapraja ini tidak bisa hapus dan beralih kepada Negara ? 

14. Mengapa UUPA yang disahkan pada tahun 1960, baru bisa diberlakukan 

pada tahun 1984 di Yogyakarta? 

15. Jika melihat UU No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Keistimewaan 

Yogyakarta , disitu disebutkan bahwa Yogyakarta mempunyai hak 

istimewa antara lain adalah mengatur urusan agrarianya sendiri, Adakah 

Peraturan-peraturan yang mengatur Pertanahan di Yogyakarta Saat ini? 

16. Kini hak atas tanah apa saja yang diberikan oleh Keraton Yogyakarta ? 

17. Apakah penegrtian Surat Kekancingan itu sendiri dan apa fungsinya ? 

18. Apa saja Hak atas tanah yang harus disertai dengan Surat Kekancingan? 

19. Apa perbedaan Magersari, Ngindung dan Hak Pinjam pakai? 

20. Bagaimanakah pengaturan dan ketentuan dalam Magersari, Ngindung dan 

Hak Pinjam Pakai ? dan bagaimana prosedur untuk memperoleh hak- hak 

atas tanah tersebut? 

II. Wawancara dengan Adat Marsudi Subagio selaku Pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman bagian Konversi tanah Adat pada 

tanggal 25 Maret 2012 

1. Kewenangan apa yang dimiliki Kantor pertanahan dalam mengatur 

Pertanahan di Yogyakarta ini ? 

2. Bagaimana pengaturan atas tanah Sultan ? 

3. Apakah bagi masyarakat yang akan menggunakan tanah Sultan 

mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota? 

4. Hak atas tanah apa saja daro tanah Sultan yang dapat dikeluarakan 

Sertifikat Negara? 

5. Sejauh Ini , bagaimana pendapat dan pemikiran bapak dalam mengamati 

realita status Tanah Sultan yang kabarnya sampai sekarang masih banyak 

diperdebatkan oleh para pakar hukum ? 
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III. Wawancara dengan Ibu Poniyem dan Ibu Surati Warga Kecamatan 

Ngampilan Yogyakarta, tanggal 23 Maret 2012 

a. Apa sih arti Magersari dan Ngindung menurut Ibu? 

b. Sudah berapa lama ibu tinggal di kawasan ini dengan Magersari ? 

c. Bagaimana ibu bisa tinggal di sini dengan Magersari dan Ngindung? 

d. Apakah selama ibu menempati dan menggunakan tanah Sultan ini tidak 

pernah ada konflik dengan pihak pemerintah ? 

e. Bagaimana tanggapan dan penilaian ibu tentang Sultan dan Tanah Sultan 

yang diberikan kepada Ibu ? 
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Undang Undang No. 5 Tahun 1960 

Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

 

Oleh    :  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor  :  5 TAHUN 1960 (5/1960) 

Tanggal  :  24 SEPETEMBER 1960 (JAKARTA) 

Sumber  :  LN 1960/104; TLN NO. 2043 

 

 

Presiden Republik Indonesia, 

 

Menimbang : 

 

a.  bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, 

termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang 

angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting 

untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur; 

 

b.  bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan 

tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, 

hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan 

revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta; 

 

c.  bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum 

adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat; 

 

d.  bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum; 

 

Berpendapat : 

 

a.  bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas 

perlu adanya hukum agraria nasional, yangberdasar atas hukum adat tentang tanah, yang 

sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak 

mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama; 

 

b.  bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya,fungsi 

bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan 

kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan 

zaman dalam segala soal agraria; 

 

c.  bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai 

azas kerokhanian Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar. 
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d.  bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit 

Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan 

Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden 

tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan 

memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun 

secara gotong-royong; 

 

e.  bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun 

ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk\ Undang-undang yang akan merupakan 

dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut diatas; 

 

Memperhatikan : 

 

Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. I/Kpts/Sd/II/60 

tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah; 

 

Mengingat : 

 

a.  Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; 

 

b.  Pasal 33 Undang-undang Dasar; 

 

c.  Penetapan Presiden  No. I  tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 10) tentang 

Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-

garis besar dari pada haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960; 

 

d.  Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong-Royong. 

 

 

Memutuskan: 

 

Dengan mencabut: 

 

1.  "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 

"Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan 

ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; 

 

2. a.  "Domienverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit " (Staatsblad 

1870 No. 118); 

b.  "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A; 
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c.  "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 

1874 No. 94f; 

d.  "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari 

Staatsblad 1877 No. 55; 

e.  "Domienverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" 

tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58; 

 

3.  Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No.117) dan 

peraturan pelaksanaannya; 

4.  Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai 

bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan 

mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini; 

 

Menetapkan : 

 

Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 

 

PERTAMA 

 

BAB I 

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. 

 

Pasal 1. 

 

(1)   Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia 

yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

(2)   Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 

adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional 

(3)   Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasatermaksud 

dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 

(4)   Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi 

dibawahnya serta yang berada dibawah air. 

(5)   Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah 

Indonesia. 

(6)   Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada 

ayat (4) dan (5) pasal ini. 

Pasal 2. 

 

(1)   Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal 

sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
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(2)  Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang 

untuk : 

a.  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 

bumi, air dan ruang angkasa, 

c.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

(3)   Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebutpada ayat (2) 

pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti 

kebahagiaan, kesejahteraan dankemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum 

Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. 

(4)   Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada 

daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 3. 

 

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan 

hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya. masih ada,harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 

nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

Pasal 4. 

 

(1)   Atas dasar 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-orang lain serta badan-badan hukum. 

(2)   Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang 

untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta 

ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang 

ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 

(3)   Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan 

pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. 

Pasal 5. 

 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan 

atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan 

yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, 

segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

Pasal 6. 
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Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

Pasal 7. 

 

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang 

melampaui batas tidak diperkenankan. 

Pasal 8. 

 

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur 

pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa. 

Pasal 9. 

 

(1)   Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya 

dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. 

(2)   Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat 

manfaat dari hasilnya, baik bagi dirisendiri maupun keluarganya. 

Pasal 10. 

 

(1)   Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian 

pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, 

dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

(2)   Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut 

dengan peraturan perundangan. 

(3)   Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diaturdalam peraturan 

perundangan. 

 

Pasal 11. 

 

(1)   Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang 

angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan 

diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan 

atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. 

(2)   Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana 

perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan 

menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. 

Pasal 12. 

 

(1)   Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama 

dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-

royong lainnya. 

(2)   Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama 

dalam lapangan agraria. 

Pasal 13. 
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(1)   Pemerintah berusaha agar  supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur 

sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia 

derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya. 

(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agrariadari organisasi-

organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. 

(3)Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat 

diselenggarakan dengan Undang-undang. 

(4)   Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk 

bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria. 

Pasal 14. 

 

(1)   Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan 3) , pasal 9 ayat 

(2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, 

membuat suatu rencana umummengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, 

air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: 

a.  untuk keperluan Negara, 

b.  untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai 

dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; 

c.  untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, 

kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; 

d.  untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, 

peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; 

e.  untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan 

pertambangan. 

(2)   Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat 

peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, 

peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai 

dengan keadaan daerahmasing-masing. 

(3)   Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini  berlaku 

setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat 

II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari 

Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 15. 

 

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya sertamencegah kerusakannya 

adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukumatau instansi yang mempunyai hubungan 

hukum dengan tanah itu, denganmemperhatikan pihak yang ekonomis lemah. 

BAB II 

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA 

PENDAFTARAN TANAH. 
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Bagian 1. 

Ketentuan-ketentuan umum. 

 

Pasal 16. 

 

(1)   Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4    ayat (1) ialah: 

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 termasuk dalam hak-hak tersebut 

diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalampasal 53. 

(2)   Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) 

ialah: 

a.  hak guna air, 

b.  hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, 

c.  hak guna ruang angkasa. 

Pasal 17. 

 

(1)   Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang 

boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan 

hukum. 

(2)   Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan 

peraturan perundangan didalam waktu yang singkat. 

(3)   Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 

(2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan 

kepada rakyat yang 

membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 

(4)   Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan 

ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur. 

Pasal 18. 

 

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan 

bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian 

yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. 

Bagian II 

Pendaftaran tanah. 

 

Pasal 19. 
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(1)   Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a.  pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b.  pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 

tersebut; 

c.  pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 

(3)   Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, 

menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

(4)   Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak 

mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

 

 

 

 

Bagian III 

Hak milik, 

 

Pasal 20. 

 

(1)   Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. 

(2)   Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

 

Pasal 21. 

 

(1)   Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 

 

(2)   Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik 

dan syarat-syaratnya. 

(3)   Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik 

karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula 

warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-

undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka 

waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atauhilangnya kewarga-negaraan itu. 

Jika sesudah jangka waktu tersebut 

lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya 

jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya 

tetap berlangsung. 
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(4)   Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-

negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya 

berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini. 

 

Pasal 22. 

 

(1)   Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2)   Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi 

karena : 

a.  penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah; 

b.  ketentuan Undang-undang. 

 

Pasal 23. 

 

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

hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 

19. 

 

(2)   Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. 

 

Pasal 24. 

 

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan 

perundangan 

Pasal 25. 

 

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 

 

Pasal 26. 

 

(1)   Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut 

adat dan perbuatan-perbuatan lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan hak milik 

serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

(2)   Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-

perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak 

milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping 

kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu 

badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 

(2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, 

bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 

pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 
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Pasal 27. 

 

Hak milik hapus bila: 

a.  tanahnya jatuh kepada negara, 

1.  karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 

2.  karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 

3.  karena diterlantarkan; 

4.  karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 

b.  tanahnya musnah. 

 

Bagian IV. 

Hak guna-usaha. 

 

Pasal 28. 

 

(1)   Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan 

pertanian, perikanan atau peternakan. 

(2)   Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan 

ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang 

layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. 

(3)   Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

 

Pasal 29. 

 

(1)   Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 

 

(2)   Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapatdiberikan hak 

guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. 

(3)   Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaanperusahaannya jangka waktu 

yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2)pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang 

paling lama 25 tahun. 

Pasal 30. 

 

(1)   Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah. 

a.  warga-negara Indonesia; 

b.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, 

 

(2)   Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidaklagi memenuhi 

syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1)pasal ini dalam jangka waktu satu tahun 

wajib melepaskan ataumengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi 

syarat.Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hakguna-usaha, jika 

ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha, yang bersangkutan tidak 
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dilepaskan atau dialihkan dalamjangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, 

denganketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 31 

 

Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. 

 

Pasal 32. 

 

(1)  Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap 

peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan 

yang dimaksud dalam 

pasal 19. 

(2)   Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus 

karena jangka waktunya berakhir. 

Pasal 33. 

 

Hak guna-usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 

Pasal 34. 

Hak guna-usaha hapus karena: 

a.  jangka waktunya berakhir; 

b.  dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak dipenuhi; 

c.  dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 

d.  dicabut untuk kepentingan umum; 

e.  diterlantarkan; 

f.  tanahnya musnah; 

g.  ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). 

Bagian V. 

Hak guna-bangunan. 

 

Pasal 35. 

 

(1)   Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 

tahun. 

 

(2)   Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan 

bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan 

waktu paling lama 20 tahun. 

 

(3)   Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
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Pasal 36. 

 

(1)   Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah 

a.  warga-negara Indonesia; 

b.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

 

(2)   Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi 

memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 

tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi 

syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, 

jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna-bangunan yang bersangkutan 

tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena 

hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 37. 

 

Hak guna-bangunan terjadi: 

a.  mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; karena 

penetapan Pemerintah; 

b.  mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik 

antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan 

memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan 

hak tersebut. 

 

Pasal 38. 

 

(1)   Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap 

peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang 

dimaksud dalam 

 

pasal 19. 

(2)   Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali 

dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. 

 

Pasal 39. 

 

Hak guna-bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 

Pasal 40. 

Hak guna-bangunan hapus karena: 

a.  jangka waktunya berakhir; 
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b.  dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak dipenuhi; 

c.  dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 

d.  dicabut untuk kepentingan umum; 

e.  diterlantarkan; 

f.  tanahnya musnah; 

g.  ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). 

 

Bagian VI. 

Hak pakai, 

 

Pasal 41. 

 

(1)   Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 

(2)   Hak pakai dapat diberikan: 

a.  selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk 

keperluan yang tertentu; 

b.  dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasaberupa apapun. 

(3)   Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-

unsur pemerasan. 

Pasal 42. 

 

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah 

a.  warga-negara Indonesia; 

b.  orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

d.  badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

 

 

Pasal 43. 

 

(1)   Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai 

hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. 

 

(2)   Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu 

dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. 

 

Bagian VII. 
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Hak sewa untuk bangunan. 

 

Pasal 44. 

 

(1)   Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia 

berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan 

membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. 

 

(2)   Pembayaran uang sewa dapat dilakukan 

a.  satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; 

b.  sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 

(3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-

syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. 

Pasal 45. 

 

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah: 

a.  warga-negara Indonesia; 

b.  orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

d.  badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

 

Bagian VIII. 

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. 

 

Pasal 46. 

 

(1)   Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat ipunyai oleh warga-

negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2)   Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan 

sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. 

 

Bagian IX. 

Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. 

 

Pasal 47. 

(1)   Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentudan/atau 

mengalirkan air itu diatas tanah orang lain. 

 

(2)   Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diaturdengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Bagian X. 

Hak guna ruang angkasa. 
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Pasal 48. 

 

(1)   Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan 

unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan 

memperkembangkan kesuburan bumi, air serta  kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. 

(2)   Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian XI 

Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. 

 

Pasal 49. 

 

(1)   Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk 

usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut 

dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam 

bidang keagamaan dan sosial. 

 

(2)   Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam 

pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. 

 

(3)   Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian XII 

Ketentuan-ketentuan lain. 

 

Pasal 50. 

 

(1)   Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang. 

 

(2)   Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak 

pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. 

 

Pasal 51 . 

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-

bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang. 

 

 

 

BAB III 

KETENTUAN PIDANA. 

 

Pasal 52. 
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(1)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan 

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

10.000,- 

 

(2)  Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 

24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman 

pidana atas pelanggaran 

peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya  3 bulan dan/atau denda 

setinggi-tingginya Rp. 10.000,-. 

 

(3)  Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran. 

 

BAB IV 

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. 

 

 

Pasal 53. 

 

(1)   Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) 

huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah 

pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-

undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat. 

(2)   Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. 

 

Pasal 54. 

 

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang 

disamping kewarganegaraan Indonenesianya mempunyai kewarga-negaraan Republik 

Rakyat Tiongkok, telah menyatakan menolak kewarga-negaraan Republik Rakyat 

Tiongkok itu yang disahkan 

menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarga-

negaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat (1). 

Pasal 55. 

 

(1)   Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan 

hak usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa 

waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. 

(2)   Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk 

diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal 

asing, jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional 

semesta berencana. 
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Pasal 56. 

 

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) 

belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat 

dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang 

sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 

 

Pasal 57. 

 

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum 

terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut 

dalam Staatsblad .1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 

190. 

 

Pasal 58. 

 

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka 

peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air 

serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada 

mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai 

dengan itu. 

 

KEDUA. 

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI. 

 

Pasal I. 

 

(1)   Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak 

saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat 

sebagai yang tersebut dalam pasal 21. 

(2)   Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk 

keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai 

berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang 

akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas. 

(3)   Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping 

kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan-badan 

hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) 

sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam 

pasal 35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 tahun. 
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(4)   Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hak opstal atau hak 

erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini 

menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik 

yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi 

selama-lamanya 20 tahun. 

 

(5)   Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau 

hak erfpahct, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan 

pemegang hak-hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman 

yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. 

(6)   Hak-hak hypotheek, servituu, vruchtengebruik dan hak-hak lain yang membebani 

hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ayat (1) 

dan (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini. 

Pasal II. 

 

(1)   Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak 

yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai 

dibawah, yang ada pada mulaiberlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch 

eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand 

Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir 

dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh 

Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut 

dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syaratsebagai 

yang tersebut dalam pasal 21. 

 

(2)   Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warga-negara yang 

disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan 

badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 

ayat (2) menjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai dengan peruntukan 

tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 

 

Pasal III. 

 

(1)   Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya 

Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 

ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-

lamanya 20 tahun. 

(2)   Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang 

ini, sejak saat tersebut hapus, dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan 

yang diadakan oleh Menteri Agraria. 

Pasal IV. 
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(1)   Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 

satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan 

kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna-usaha. 

(2)   Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka 

concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya. tetapi 

paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. 

 (3)   Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat 

(1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri 

Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau 

sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan 

sesudah itu berakhir dengan sendirinya. 

 

Pasal V 

 

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-

undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 

(1) yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi 

selama-lamanya 20 tahun. 

 

Pasal VI. 

 

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang 

dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, 

yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, 

grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, 

dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh 

Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut 

dalam pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang 

dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang 

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 

  

(1)   Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai 

berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1). 

(2)   Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai 

tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang 

dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini. 

 

(3)   Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat 

tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan. 

Pasal VIII. 

 

(1)   Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat (3)dan (4), pasal II ayat (2) 

dan V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). 
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(2)   Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III ayat (1) dan (2) 

pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). 

Pasal IX. 

 

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 

diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 

 

KETIGA. 

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum 

agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri. 

 

KEEMPAT. 

 

A.  Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas 

Swapraja yang masih ada pada. waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan 

beralih kepada Negara. 

B.  Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

KELIMA. 

 

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara 

Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 24 September 1960. 

Presiden Republik Indonesia, 

 

SUKARNO. 

 

Diundangkan 

pada tanggal 24 September 1960. 

Sekretaris Negara, 

 

TAMZIL. 
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