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ABSTRAK 

Jual beli tanah di bawah tangan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan 

antara penjual kepada pembeli yang berakibat beralihnya hak dan kewajiban atas 

objek jual beli tanah tersebut. Perjanjian peralihan tanah dapat dilakukan melalui jual 

beli secara adat yaitu dilakukan di bawah tangan dihadapan kepala desa atau kepala 

kelurahan oleh pihak yang bersangkutan dan dihadapkan saksi, kerabat dan tetangga. 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1458 jual beli di bawah tangan 

adalah sah, namun pembuktiannya yang lemah. Pada saat ini masih banyak orang 

yang melakukan jual beli di bawah tangan yang akibatnya banyak pihak yang 

mendapat kerugian 

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (Field research), teknik 

pengumpulan data penelitian ini dengan cara wawancara dengan Kepala lembaga 

Perlindungan Konsumen dan Pejabat Kelurahan Desa Tegaltirto. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan mendekatkan masalah 

dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung 

dilapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan yang terjadi di Desa 

Tegaltirto telah memenuhi unsur jual beli yang di atur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yaitu adanya objek jual beli dan harga yang dalam kasus ini sudah 

memenuhi unsur jual beli. Jual beli disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli 

dihadapan Kepala Desa dan dua orang saksi, dengan didasarkan bukti kepemilikan 

berupa Model D dan Letter C yang tercatat di Kantor Kelurahan Tegaltirto, dan  

proses penyerahan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran. 

Bukti jual beli tersebut berupa pembuatan surat perjanjian jual beli dan 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan dua orang saksi. Akibat dari jual beli tanah di 

bawah tangan ini adalah adanya kerugian bagi pihak pembeli dikarenakan pihak 

penjual tidak mengakui adanya perjanjian jual beli tersebut. Kedudukan jual beli di 

bawah tangan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata sah namun lemah 

dalam pembuktian. 

Kata kunci: Tanah, Jual Beli, di Bawah Tangan 
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MOTTO 

 

Jangan Berharap Kepada Manusia 

Jika Kau Kecewa Berarti ALLAH Sedang Cemburu 

Karena Kau Lebih Berharap Kepada Manusia Dari Pada Kepada-NYA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahkluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan 

hidup dan di dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin di produksi 

sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhan kehidupannya.
1
 Manusia memiliki kebutuhan untuk kehidupannya, 

salah satu kebutuhan manusia adalah tanah. 

Di Indonesia, tanah mempunyai arti yang penting bagi kehidupan rakyatnya. 

Tanah yang memberikan kehidupan, karena disinilah setiap orang bercocok tanam 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tempat mendirikan rumah untuk 

menyelenggarakan tata kehidupan serta beranak cucu, yang akhirnya tanah pula 

tempat orang dikebumikan setelah meninggal dunia sebagai tempat peristirahatan 

terakhir.
2
 

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
3
, yang berbunyi: 

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-

                                                           
1
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 

2000), hlm 11. 

 
2
 Nur Susanti, Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Di 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Tesis 2008, hlm 1. 

 
3
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi 2005, hlm 176. 
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Undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan 

mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada Hukum Agama. 

 

Tanah adalah termasuk kebutuhan primer, setelah sandang atau pangan. 

Seiring perkembangan zaman, cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah 

perlahan mulai berubah. Dulu tanah hanya dinilai sebagai faktor penunjang 

aktivitas pertanian saja, tapi saat ini sudah dilihat dengan cara pandang yang lebih 

strategis yaitu aset penting dalam sebuah industrialisasi. 

Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, peranan 

tanah akan menjadi bertambah penting sehubungan dengan terus bertambahnya 

jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah untuk pemukiman. Dengan 

semakin meningkatnya kegiatan pembangunan kebutuhan akan tanah untuk 

kegiatan usaha maka semakin meningkat pula pada kebutuhan akan dukungan 

berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dengan meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan tanah, akan mendorong meningkatnya kegiatan jual 

beli tanah sebagai salah satu bentuk proses peralihan hak atas tanah. 

Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat “permanen” (tidak 

dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan 

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
4
 

Pemindahan hak atas tanah dalam perbuatan hukum ada beberapa bentuk, 

diantaranya: jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan 

dalam perusahaan, dan hibah wasiat. 

                                                           
4
 Effendi Perangin, Praktik Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta, 1991, 

hlm, 55.  
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Peralihan hak atas tanas tersebut diawasi dan diatur dengan peraturan 

pemerintah, lembaga jual beli tanah misalnya, telah disempurnakan tanpa 

merubah hakikatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk 

selama-lamanya bersifat tunai dan terang. Hanya saja “terang” sekarang ini adalah 

jual beli dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku. Peralihan hak atas 

tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 (selanjutnya disebut 

PP No. 34 Tahun 2016) Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 

Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya, harus dibuktikan 

dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

dan setelah akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak maka harus didaftarkan.  

Pada kenyataannya di lapangan masih sering kali terjadi jual beli tanah di 

bawah tangan, seperti yang terjadi di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman yang akan di teliti oleh penulis ini. bahwa ahli waris telah 

melakukan Jual Beli di Bawah Tangan kepada kita sebut saja bapak RH secara 

diam-diam atau tidak diketahui oleh ahli waris dan ahli waris pengganti yang lain. 

Yang mengakibatkan beberapa pihak mendapat kerugian yang di sebab oleh 

perbuatan jual beli di bawah tangan tersebut. 

Pada umumnya masih banyak masyarakat yang menggunakan perjanjian di 

bawah tangan, banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih 

menggunakan jual beli di bawah tangan. Penyebab mereka lebih memilih jual beli 

di bawah tangan di antaranya adalah di karenakan jual beli di bawah tangan 
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terbilang cepat atau tidak memakan waktu yang lama, selain itu jual beli di bawah 

tangan juga tidak memerlukan biaya yang banyak, dan mudah. 

Berdasarkan uraian di atas  maka penulis mengambil tema ini dengan judul 

“Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tegaltirto, 

Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman)”. Hal ini disebabkan karena di dalam 

praktiknya masih terjadi jual beli tanah di bawah tangan yang akhirnya merugikan 

banyak pihak. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagiamana proses pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan yang terjadi 

di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman? 

2. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap kedudukan jual beli tanah di bawah 

tangan di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman? 

C. Tujuan dan Manfaat 

a) Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah 

1. Mengetahui proses dan dampak terjadinya dari jual beli tanah di bawah 

tangan yang terjadi di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten 

Sleman. 

2. Memahami tinjauan yuridis secara garis besar terhadap praktik jual beli 

tanah di bawah tangan di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten 

Sleman. 

b) Manfaat dari pembahasan skripsi ini adalah 
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1. Secara Teoritis 

Mencari penyebab adanya permasalahan-permasalahan yang timbul 

dalam praktik jual beli tanah di bawah tangan dan akibat hukumnya dari 

jual beli tersebut untuk memperoleh sertifikat serta mengetahui cara-cara 

penyelesaiannya supaya jual beli tanah di bawah tangan memperoleh 

sertifikat jual beli. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna 

bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya 

mengenaipembuatan sertifikat jual beli tanah yang masih di bawah 

tangan. 

D. Telaah Pustaka 

Pembahas telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah 

yang berupa skripsi dan jurnal. Penyusun menemukan beberapa skripsi dan jurnal 

yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topik penelitian ini. Akan 

tetapi, dari beberapa penelitian tersebut, penyusun menemukan perbedaan 

pembahasan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sekarang. 

Berikut beberapa uraian dari penelitian sebelumnya: 

Karya pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Apit Rina Palupi dengan 

judul “Praktik Jual Beli Tanah yang Berstatus Letter C di Desa Kranggayam 

Kecamatan Kranggayam Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2013-2015” skripsi 

tersebut telah menekankan pada jual beli tanah di Desa Kranggayam hanya di 

dasarkan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dan bukti dari jual 
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beli tanah tersebut berupa surat pernyataan telah menjual tanah yang dibuat oleh 

Kepala Desa dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan semua saksi. 
5
 

Karya kedua skripsi yang ditulis oleh Nurul Riska Amalia yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah di Kecamatan Tellulimpoe 

Kabupaten Sinjai” membahasmasyarakat yang masih menggunakan aturan hukum 

adat seperti jual beli  tanah di bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum yang 

lemah. Penyebab masyarakat melakukan jual beli dengan akta di bawah tangan 

karena terbilang cepat, mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak.
6
 

Karya ketiga skripsi yang ditulis oleh Adhitama Joko Dickmantyo yang 

berjudul “Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli di bawah Tangan Terhadap 

Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 

22/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB)” membahas bagaimana kekuatan hukum 

perjanjian di bawah tangan, sejatinya perjanjian cukup dengan kata sepakat tetapi 

agar mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibuat akta jual beli oleh 

pejabat yang berwenang. Apabila ada perjanjian yang dibuat di bawah tangan 

maka harus ada legalisasi yang dibuat oleh Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa 

hukum perdata selalu membutuhkan otentisitas dalam setiap perjanjiannya.
7
 

                                                           
5
Apit Rina Palupi. “Praktik Jual Beli Tanah yang Berstatus Letter C di Desa Kranggayam 

Kecamatan Kranggayam Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2013-2015”, Skripsi, (Yogyakarta: 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 

 
6
 Nurul Riska Amalia. “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah (di Kecamatan 

Tellulimpoe Kabupaten Sinjai)”, Skripsi. (Makassar: Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas 

Iskam Negeri Alauddin Makassar, 2017). 

 
7
Adhitama Joko Dickmantyo. “Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli di bawah Tangan 

Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah (studi kasus pada putusan nomor : 

22/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB)”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2011). 
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Karya keempat skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mujtahid yang berjudul 

“Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Dengan Akta di bawah Tangan di Kabupaten 

Banyuwangi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”, membahas menurut sistem hukum 

yang berlaku di masyarakat di Kabupaten Banyuwangi cara pelaksanaan transaksi 

jual beli tanah hak milik dengan akta di bawah tangan dilakukan dihadapan 

Kepala Desa atau RT/RW, dan akad jual beli berakhir dengan penyelesaian sistem 

panjer. Kedudukan transaksi jual beli tanah hak milik dengan akta di bawah 

tangan menurut UUPA adalah sah tapi tidak kuat, dan demi kemaslahatan serta 

ketentraman dalam bermuamalah maka sunnah ditulis secara autentik.
8
 

Karya kelima jurnal yang ditulis oleh Ketut Dezy Ari Utami yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli Di 

Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 1860K/Pdt/2005)” membahas 

jual beli tanah di bawah tangan tanpa dihadiri oleh saksi dapat dibenarkan oleh 

hukum dan bentuk perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam jual beli  

di bawah tangan tanpa dihadiri oleh saksi. Disamping itu penulis juga 

menyampaikan bahwa perjanjan jual beli haruslah memperhatikan asas itikad baik 

dan juga asas-asas perjanjian lainnya yang harus menjadi dasar pijakan para pihak 

dalam membuat suatu perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu perjanjian dapat 

tercapai.
9
 

                                                           
8
Ahmad Mujtahid. “Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Dengan Akta di bawah Tangan di 

Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Segi Hukum Islam”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari‟ah 

IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1990). 

 
9
 Ketut Dezy Ari Utami yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah 

Berdasarkan Jual Beli Di bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 1860K/Pdt/2005)”, 

Jurnal ARENA HUKUM  Volume 7, Nomor 2, Agustus 2014. 
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Karya keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Dyah Ayu Silviana, Endang 

Sri Santi dan Triono dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak 

Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Dibuat Di Bawah Tangan 

Oleh PT.Cisadane Perdana Dikota Depok” jurnal tersebut telah menerangkan 

bahwa akta perjanjian jual beli di bawah tangan oleh PT. Cisadane memiliki 

kekuatan hukum berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka 

yang melakukannya. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar 

janji dalam perjanjian kekuatan hukumnya hanya sebatas Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) dengan perlindungan akta di bawah tangan, sedangkan bila 

dibuat oleh atau dihadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya menjadi Akta 

Notaris sehingga kekuatan perlindungannya sesuai dengan perlindungan terhadap 

Akta Autentik.
10

 

Berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam pembahasan 

kali ini, penyusun memilih tempat kejadian kasus yang terjadi di Desa Tegaltirto, 

Kecamatan Brebah, Kabupaten Sleman. Dalam pandangan hukum, de scène van 

de zaak
11

 yang berbeda akan menghasilkan pembahasan yang berbeda pula atau 

malah afirmasi atas kasus yang sudah ada.  

  

                                                           
10

 Dyah Ayu Silviana, Endang Sri Santi dan Triono. “Perlindungan Hukum Terhadap Para 

Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Dibuat Di bawah Tangan Oleh 

PT.Cisadane Perdana Dikota Depok”, Jurnal. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr Volume 

1, Nomor 2, Tahun 2013. 

  
11

Menurut kamus bahasa Belanda,de scène van de zaak, berarti Tempat Kerjadian Perkara. 

http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr%20Volume%201
http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr%20Volume%201
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E. Kerangka Teoretik 

Didalam kerangka teori ini memuat teori-teori yang relevan yang akan 

penyusun bahas, menjelaskan pula tentang sebab-sebab terjadinya jual beli di 

bawah tangan. Teori-teorinya adalah sebagai berikut; 

1. Teori Perjanjian 

Dalam pasal 1313 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua 

orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa 

tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan 

perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang 

melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari 

Undang-undang (pasal 1233 KUHPerdata) atau dengan perkataan lain ada 

perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-undang.  

Perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber 

dari Undang-undang terdapat perbedaan sebagai berikut: 

a. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang 

memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang 

membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari 

para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut, sedangkan 

b. Perikatan yang lahir dari Undang-undang adalah perikatan yang terjadi 

karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan 

hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang 

bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak 
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yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh Undang-

undang.
12

 

Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, 

diperlukan 4 (empat) syarat: 

a. Kesepakatan. Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah sepakatnya para 

pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu 

perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan 

diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. 

Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau 

didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.
13

 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada umumnya orang 

dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 

Tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 Tahun dan tidak di 

bawah pengampuan.
14

 

c. Suatu hal tertentu. Menurut KUHPerdata hal tertentu adalah: 

1.) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah 

harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu 

yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1332 KUHPerdata). 

                                                           
12

 R. Soeroso, Perjanjian Di bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi 

Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika 2011), hlm 4-5 

 
13

Ibid, hlm 12 

 
14

http://digilib.unila.ac.id/9047/90/BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 02 November 

2017, pukul 00.05 WIB. 

  

http://digilib.unila.ac.id/9047/90/BAB%20II.pdf
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2.) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 

menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdata). 

d. Suatu sebab yang halal. Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian 

apa saja, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan 

kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).
15

 

Pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian 

dalam suatu transaksi jual beli yaitu: 

a. Unsur esensialia, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, 

sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti 

identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, 

harga, jenis barang maupun batas pembayaran. 

b. Unsur naturalia, merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga 

secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti itikad baik dari 

masing-masing pihak dalam perjanjian, jika ada cacat dari benda yang 

dijual, serta biaya dipikul juga oleh konsumen. 

c. Unsur aksidentialia, merupakan hal-hal khusus yang diperjanjikan atau 

diatur dalam perjanjian. Dalam hal ini, hal-hal tersebut dapat 

diperjanjikan atau bisa juga tidak diperjanjikan.
16

 

                                                           
15

 R. Soeroso, Perjanjian Di bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi 

Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika 2011), hlm 13-14. 

 
16

http://eprints.uny.ac.id/23968/3/BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 02 November 

2017, pukul 00.17 WIB. 

http://eprints.uny.ac.id/23968/3/BAB%20II.pdf
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Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan peribahasa “hitam di atas 

putih”, yang berartikan suatu kesepakatan yang dituangkan menjadi tulisan di atas 

kertas. Perbuatan untuk menuliskan hitam (menggambarkan tinta hitam sebuah 

pena) ke atas putih (menggambarkan warna sehelai kertas), dianggap sah apabila 

pada bagian bawah kertas dibubuhkan tanda tangan salah satu pihak di atas 

materai. Kontrak, akta, surat pernyataan, maupun surat keterangan yang tidak 

mencantumkan materai sering dianggap belum memiliki kekuatan hukum. 

Pemahaman seperti ini menghasilkan persepsi bahwa kehadiran materai dalam 

bentuk-bentuk dokumen tertulis seakan telah menjadi prasyarat sahnya perjanjian 

yang berlaku di antara kedua belah pihak. 

Apabila kita menilik kembali kepada syarat sah suatu perjanjian yang 

digariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita akan menemukan 

bahwa perjanjian dianggap sah apabila didalamnya terkandung kesepakatan, 

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum oleh para pihaknya, adanya hal 

atau objek yang diperjanjikan, dan kehalalan objek perjanjian. Keempat syarat ini 

berlaku baik bagi perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kata 

sepakat diantara kedua belah pihak telah cukup untuk menimbulkan akibat hukum 

bagi keduanya. Para pihak yang telah sepakat dengan kehendaknya dapat 

membuat perjanjian cukup dengan perkataan (lisan) maupun apabila dikehendaki 

dengan tertulis dalam akta. Hukum mengakui kekuatan hukum perjanjian yang 

lahir dari perkataan sepakat kedua belah pihak, terkecuali bagi perjanjian-

perjanjian yang oleh undang-undang wajib dibuat secara tertulis (formal) seperti 

perjanjian perdamaian dan perjanjian hibah. Dengan syarat pertama sah nya 



13 
 

perjanjian, kita telah dapat mengetahui bahwa materai bukanlah faktor determinan 

sah atau tidaknya perjanjian. Karena, perjanjian yang berbentuk lisanpun diakui 

dan telah menimbulkan akibat hukum selama ketiga syarat lainnya berupa 

kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, dan kehalalan objek perjanjian 

telah terpenuhi.
17

 

2. Teori Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan
18

 berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau 

aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh 

pada ajaran dan aturan. 

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan 

bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam 

hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh 

terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh 

sesama anggota masyarakat. 

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang 

psikologis dan sosiologis yang lebih menekankan pada pentingnya proses 

sosialisasi dalam mempengaruhi prilaku kepatuhan seorang individu. Menurut 

Tyler terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan 

kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif; 

                                                           
17

https://poplegal.id/berita/apakah-materai-syarat-sah-perjanjian di akses pada 04 

Desember 2017, 17.22 WIB. 

 
18

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan, berarti Patuh, suka menurut 

(perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. 

https://poplegal.id/berita/apakah-materai-syarat-sah-perjanjian
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a. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong 

oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan 

yang berhubungan dengan perilaku. 

b. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai 

moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.
19

 

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai 

dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui 

moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi 

hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan 

komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimaty) 

berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki 

hak untuk mendikte perilaku.
20

 

Beberapa ahli, antara lain Hovland, Janis dan Kelly berpendapat, bahwa 

keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar 

dari individu untuk secara pribadi taat pada hukum. Sebenarnya keinginan 

tersebut tidaklah semata-mata karena penilaian positif terhadap keanggotaan 

kelompok. 

Kemudian mereka berpendapat bahwa kepatuhan atas dasar nilai-nilai 

keanggotaan, kelompok, mendapatkan bermacam-macam tanggapan. Tanggapan-

tanggapan tersebut berintikan pada pendapat bahwa nilai keanggotaan kelompok 

                                                           
19

 R. Saleh, Pengertian Teori Kepatuhan Menurut Para Ahli (Complience Theory), 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/teori-kepatuhan-compliance-theory.html, diakses tanggal 28 

November 2017 

 
20

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35177/4/Chapter%20ll.pdf di akses 

pada 01 November 2017, 21.14 WIB. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35177/4/Chapter%20ll.pdf
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pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok tersebut, 

dan bukan merupakan dasar motivasi untuk patuh. Kepatuhan dari individu pada 

hakikatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-

pengaruh sosial yang memberikan efek pada kondisi seseorang, sikap-sikap 

maupun pola perilakunya dan hal itu justru bersumber pada orang lain di dalam 

kelompoktersebut. Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat 

secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu; 

a. Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada 

harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari 

hukuman yang mungkin dijatuhkan. 

b. Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan 

karena nilai intristiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap 

terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang 

untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. 

c. Internalization seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum hanya karena 

secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah 

tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh 

terjadi, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula 

dianutnya.
21

 

  

                                                           
21

Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 

hlm 327-329. 
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3. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan, 

penegakan berasal dari kata tegak yang berarti berdiri, sigap (tidak lemas), lurus 

arah ke atas, setinggi orang berdiri; sependiri, setinggi tegak, dan tetap teguh; 

tetap tidak berubah.
22

 

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan 

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum 

guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. 

Sedangkan menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan 

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) 

menjadi kenyataan.
23

 

Warga negara yang baik selalu menjunjung tinggi hukum. Hukum dibuat 

untuk kebaikan setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warna negara wajib 

menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
24

 Kewajiban menjunjung tinggi hukum 

tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi: 

                                                           
22

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegakan, berarti berdiri, sigap, lurus arah 

ke atas, setinggi orang berdiri, dan tetap teguh. 

 
23

 Sajipto Rahardjo, Malah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 24. 

 
24

http://analiashasanti.blogspot.co.id/2013/11/macam-macam-hak-dan-kewajiban-

setiap.html di akses pada Selasa, 12 Desember 2017, Pukul 23.43. 

 

http://analiashasanti.blogspot.co.id/2013/11/macam-macam-hak-dan-kewajiban-setiap.html
http://analiashasanti.blogspot.co.id/2013/11/macam-macam-hak-dan-kewajiban-setiap.html
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Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.
25

 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang 

baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya 

keberhasilan penegak hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada 

isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan 

dengan ratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan 

hukum. Faktor-faktor tersebut adalah: 

a. Hukum (undang-undang). 

b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
26

 

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak 

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur 

penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari 

                                                           
25

 UUD RI 1945, Grahamedia Press, setelah amandemen I, II, III dan IV 

 
26

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 5. 
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saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. 

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau 

pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis 

dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) 

terpidana. 

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen 

penting yang mempengaruhi, yaitu: 

i. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana 

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; 

ii. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai 

kesejahteraan aparatnya; 

iii. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya 

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik 

hukum materielnya maupun hukum acaranya. 

iv. Adminstrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien 

yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab 

(accountable).
27

 

  

                                                           
27

jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada Selasa, 12 

Desember 2017, Pukul 13.21WIB. 

http://ccs.dogpile.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20171212%26app%3d1%26c%3ddpxorganic%26s%3dDogpile%26rc%3ddpxorganic%26dc%3d%26euip%3d103.25.55.253%26pvaid%3de20a6b028e854de19a4a0b86576c0105%26dt%3dDesktop%26vid%3d1063441232.973400966657.1511368483.21%26fct.uid%3d878239dc286e489bb265a37c5bd18b40%26en%3dUdmKFlFJZHKUxkjJIWAvjbdjLJkisNUaOcN1um9XddE7XfQ0%252bgvbRGfaCNWlpuFD%26coi%3d1494%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26ru%3dhttp%253a%252f%252fjimly.com%252fmakalah%252fnamafile%252f56%252fPenegakan_Hukum.pdf%26du%3djimly.com%252fmakalah%252fnamafile%252f56%252fPenegakan_Hukum.pdf%26hash%3dA391D9C543D0E4B277E0AAC0ECF412CA&ap=1&cop=main-title&om_userid=geEsH5E175h7RmKfPVtz&om_sessionid=EEvq1T2W2bJVl9yNCEAB&om_pageid=RqJodpk3jJCa7K8SkZFe
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4. Teori Jual Beli 

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah dujanjikan.
28

 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jual beli tanah pada 

hakekatnya merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak/orang 

lain yang berupa dari penjual kepada pembeli tanah.Jual beli dalam hukum adat 

adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harganya 

pada saat bersamaan secara tunai dilakukan.
29

 

Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu: 

a. Barang/benda yang diperjual belikan 

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang 

berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dijadikan objek 

harta benda atau harta kekayaan. Menurut pasal 1332 KUHPerdata, 

hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan 

objek persetujuan. 

Yang dapat menjadi objek jual beli adalah sebuah benda bergerak dan 

benda yang tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457. 
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Harun Al Rashid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Berikut Peraturan-Peraturannya, 

(Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1987), hlm 50-51. 
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timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjual 

belikan adalah:
30

 

1. Benda atau barang orang lain. 

2. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti oba 

terlarang. 

3. Bertentangan dengan ketertiban. 

4. Kesusilaan yang baik. 

b. Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. 

Pembayaran harga dalam bentuk uanglah yang dikatagorikan jual beli. 

Harga ditetapkan oleh para pihak. Pembayaran harga yang disepakati 

merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian 

jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode 

pembayaran sebagai berikut; 

1.) Jual beli tunai seketika 

2.) Jual beli dengan cicilan/kredit 

3.) Jual beli dengan pemesanan/indent
31

 

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu: 

1.) Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang di perjual 

belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala 

perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak 

                                                           
30

 Salim H.S. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), hlm. 50. 
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http://digilib.unila.ac.id/9047/90/BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 01 November 17, 

pada pukul 23.31 WIB. 
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milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si 

pembeli. 

2.) Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung 

terhadap cacad-cacad tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung 

kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan 

yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang 

dijual dan di lever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang 

bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Kewajiban 

tersebut menemukan realisasinya dalam kewajiban untuk 

memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli 

karena suatu gugatan dari pihak ketiga, dengan putusan hakim di 

hukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada 

pihak ketiga tersebut.
32

 

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu 

dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. “Harga” tersebut harus 

berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu 

pasal Undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub di dalam 

perjanjian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, 

maka itu akan merobah peranjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu 

berupa suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dengan 

begitu seterusnya. 
33
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 R. Subekti,  Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm, 8-17 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan atau penelitian empiris ini 

dilakukan dengan bertitik tolak dari data primer yang diperoleh di tempat 

penelitian. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke dalam obyek 

penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait pelaksanaan jual beli di 

bawah tangan secara luas. 

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) 

yang penelitian dengan menggunakan data kepustakaan untuk mencari data 

dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam 

penyusunan dan pembahasan skripsi ini. 

2. Sifat penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Yaitu suatu penelitian 

yang menggambarkan fakta-fakta hukum yang ada juga bertujuan untuk 

menjelaskan dengan melakukan analisis data yang diperoleh secara sistematis, 

faktual dan akurat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Praktik Jual Beli 

Tanah Di Bawah Tangan”. 

 

                                                                                                                                                               
33

Ibid. Hlm, 20-21. 



23 
 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data 

merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk 

dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Dari data yang 

diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, 

sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau 

fenomena yang akan diteliti. Semakin tinggi validitas suatu data, akan semakin 

dekat pada kebenaran atau kenyataan setiap kesimpulan yang didapatkan. 

Untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga pada 

penarikan suatu kesimpulan, maka penulis juga tidak mungkin terlepas dari 

kebutuhan akan data yang valid. Data yang valid tidaklah diperoleh begitu saja, 

melainkan harus menggunakan suatu teknik tertentu. Disini penulis bermaksud 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Wawancara (Data Primer) 

Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

terarah yaitu terlebih dahulu merencanakan pelaksanaan wawancara. Wawancara 

dilakukan berdasarkan suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu. Pertanyaan disusun terbatas pada aspek-aspek dari masalah yang akan 

diteliti. Dengan teknik wawancara ini, peneliti akan memperoleh data sesuai 

dengan keinginan dan permasalahan yang akan dibahas. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perpustakaan, dengan 

menelaah buku-buku literatur, undang-undang, majalah-majalah yang ada 



24 
 

kaitanya dengan masalah yang akan diteliti.Data teoritis yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh ditempat penelitian, Sehingga kebenaran tulisan 

memiliki validitas yang tinggi. 

4. Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. 

Pendekatan yuridis disini menekankan dari segi perundang-undangan (UUD 

RI 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pokok 

Agraria), dan peraturan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) serta norma-norma hukum yang relevan 

dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder. Sedangkan 

pengertian empiris adalah, bahwa didalam penelitian yang dilakukan dengan 

melihat yang ada dalam praktik yang menyangkut tata cara jual beli tanah di 

bawah tangan dan akibat hukumnya atas tanah tersebut dan ditinjau dari sudut 

pandang masyarakat dan instansi yang berwenang di Brebah Sleman Yogyakarta. 

5. Analisis Data 

 

Analisa data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Guna mempermudah 

melakukan analisis data, semua data yang terkumpul yang diperoleh baik dari data 
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primer maupun data sekunder serta semua informasi yang didapat akan dianalisa 

secara kualitatif. 

Analisa kualitatif yaitu, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 

maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan 

selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci 

untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas dengan memperhatikan 

konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang dapat menjawab pokok 

permasalahan yang sedang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas 

pembahasan yang telah dilakukan. 

 Setelah penyusun memperoleh data yang akurat, maka kemudian 

dilakukan analisis terhadap suatu data yang telah diperoleh tersebut dengan 

menggunakan analisis kualitatif deduktif. Kualitatif deduktif adalah suatu analisa 

dari suatu data yang diperoleh yang bersifat umum tersebut untuk kemudian 

diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
34

 

6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah 

dalam mengerahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal- hal yang tidak 

berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun 

gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. 

Susunan bagian-bagian tersebut antara lain: 

Bab pertama berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 
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 Sutririsno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas 

Gajah Mada, 1982), hlm 32. 
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metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran 

umum penelitian yang akan dilakukan. 

Bab kedua berisikan tinjauan umum terhadap jual beli yang merupakan hasil 

studi kepustakaan, yang meliputi: aspek hukum jual beli di Indonesia, dasar beli di 

bawah tangan.  

Bab ketiga berisikan tentang Proses Jual beli Tanah di Bawah Tangan yang 

terjadi di Desa Tegaltirto, faktor masyarakat lebih memilih melakukan jual beli 

tanah di bawah tangan, para pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan jual beli di 

tanah bawah tangan, objek jual beli dan akibat dari jual beli tanah di bawah 

tangan yang terjadi di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. 

Bab keempat berisikan analisis yuridis dari jual beli tanah di bawah tangan, 

analisis dari proses jual beli dan kedudukan jual beli tanah di bawah tangan yang 

terjadi di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. 

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran atas 

penulisan skripsi ini dengan di lengkapi daftar pustaka untuk memberikan daftar 

dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tentang praktik jual beli tanah di bawah tangan (studi 

kasus di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman), maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli tanah di bawah tangan yang terjadi di Desa Tegaltirto 

pada pelaksanaannya pihak penjual dan pembeli sepakat untuk 

melakukan jual beli tanah di bawah tangan di hadapan Kepala Desa dan 

dihadapkan dua orang orang saksi yang dianggap mengetahui objek yang 

akan dijual. Proses penyerahan hak atas tanah oleh penjual kepada 

pembeli bersamaan dengan proses pembayaran harga dari pembeli 

kepada penjual yang didasarkan pada bukti kepemilikan tanah berupa 

Model D. Adapun bukti dari jual beli tanah di bawah tangan tersebut 

adalah berupa surat perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak 

pembeli dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan dua 

orang saksi. Akibat dari jual beli tanah di bawah tangan yang terjadi di 

Desa Tegaltirto adanya pihak yang mendapat kerugian yaitu pihak 

pembeli yang harus membayar ulang tanah tersebut sesuai harga jual beli 

tersebut yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dikarenakan ada 

pihak yang ingkar maka pembuktian dari jual beli tanah di bawah tangan 
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tersebut lemah, karena sifat dari jual beli di bawah tangan adalah 

pengakuan dari para pihak. 

2. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1458 bahwa 

kedudukan jual beli tanah di bawah tangan adalah sah. Hal ini juga 

dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf C dan Pasal 37 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang 

menjelaskan bahwa jual beli tanah yang dilakukan antar perorangan 

warga negara Indonesia atau menggunakan hukum adat yang dibuktikan 

dengan akta yang bukan dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk melakukan balik nama. Hanya saja 

jika terjadi sengketa dikemudian hari maka akan sulit dalam pembuktian 

karena surat perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tidak 

bersifat autentik dan sifat dari jual beli di bawah tangan hanya pengakuan 

dari pihak yang bersangkutan. 

B. Saran 

1. Adanya penyuluhan dari pihak Kantor Pertanahan maupun dari Kantor 

Desa terkait tata cara mendaftarkan tanah dan pentingnya pendaftaran 

tanah agar masyarakat memahami tentang hukum pertanahan dan 

masyarakat bisa lebih mengetahui hak-haknya dibidang pertanahan. 

2. Kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, diharapkan 

untuk segera mendaftarkan tanahnya apabila sudah mempunyai biaya 

untuk mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan setempat agar 

memperoleh sertifikat. Karena menurut Peraturan Pemerintah No. 24 
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Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sertifikat merupakan bukti yang 

sah atas kepemilikan tanah. Sehingga dengan adanya bukti berupa 

sertifikat tanah masyarakat tidak lagi melakukan proses jual beli terhadap 

tanah yang berstatus Letter C. 

3. Kapada masyarakat diharapkan membuat perjanjian  jual beli maupun 

perjanjian lainnya di buat oleh/dihadapan Notaris agar memiliki akta 

autentik dan berkekuatan hukum tetap. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di 

bawah tangan yang terjadi di berbah? 

2. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan dalam perjanjian jual beli di bawah 

tangan yang terjadi di berbah? 

3. Apakah tanah yang sudah dijual di bawah tangan  sudah memiliki 

sertifikat dari pihak penjual? 

4. Alat bukti apa yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan hak milik 

atas tanah oleh penjual? 

5. Apakah tanah yang sudah dibeli  di bawah tanah bisa memiliki sertifikat? 

6. Apakah di berbah banyak yang melakukan perjanjian jual beli tanah di 

bawah tangan? 

7. Apa saja tahap yang harus dilalui jika ingin melakukan perjanjian jual beli 

tanah di bawah tangan di berbah? 

8. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat berbah melakukan 

jual beli tanah di bawah tangan? 

9. Siapa sajakah para pihak yang terlibat dalam jual beli di bawah tangan 

tersebut? 

10. Bagaimana status tanah yang menjadi objek jual beli di bawah tangan 

tersebut? 

11. Apa akibat dari praktik jual beli di bawah tangan yang terjadi di berbah? 

12. Bagaimana kedudukan hukum jual beli di bawah tangan? 



13. Bagaimana cara menyelesaikan masalah jika terjadi jual beli tanah di 

bawah tangan? 

14. Apa saja jenis tanah yang belum memiliki sertifikat yang ada di berbah? 
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BUKU KE TIGA 

TENTANG PERIKATAN 

BAB 5 
JUAL BELI 

Bagian 1 
Ketentuan-ketentuan Umum 

1457. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. 

1458. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu 
mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum 
diserahkan dan harganya belum dibayar. 

1459. Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum 
diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616. 

1460. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, 
barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual 
berhak menuntut harganya. 

1461. Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, 
maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur. 

1462. Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan 
pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur. 

1463. Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih 
dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh. 

1464. Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat 
membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. 

1465. Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan 
kepada pihak ketiga. 

Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu 
pembelian. 

1466. Biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh pembeli kecuali kalau diperjanjikan 
sebaliknya. 

1467. Antara suami istri tidak dapat terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal berikut: 

1. jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya, yang telah 
dipisahkan oleh Pengadilan, untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut hukum; 

2. jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, 
misalnya untuk mengembalikan barang si istri yang telah dijual atau uang si istri, sekedar barang atau 
uang tersebut dikecualikan dari persatuan; 

3.jika istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan 
kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan. 



Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, 
bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung. 

1468. Para Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris tidak boleh atas dasar 
penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara yang sedang ditangani 
oleh Pengadilan Negeri yang dalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan, atas ancaman 
kebatalan serta penggantian biaya, kerugian dan bunga. 

1469. Atas ancaman yang sama, para pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak boleh 
membeli barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka, untuk dirinya sendiri atau untuk 
orang lain. 

Sekedar mengenai barang bergerak jika dianggap perlu untuk kepentingan umum, pemerintah 
berkuasa membebaskan pegawai-pegawai tersebut dari larangan tersebut. 

Demikian pula dalam hal-hal luar biasa, tetapi untuk kepentingan para penjual, pemerintah boleh 
memberikan izin kepada pegawai-pegawai termaksud dalam pasal ini untuk membeli barang- barang 
tak bergerak yang dijual di hadapan mereka. 

1470. Begitu pula atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di 
bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara:  

para kuasa, sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada mereka untuk dijual; 

para pengurus, sejauh mengenai benda milik negara dan milik badan-badan umum yang 
dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan mereka. 

Namun pemerintah leluasa untuk memberikan kebebasan dan larangan itu kepada para pengurus 
umum. 

Semua wali dapat membeli barang-barang tak bergerak kepunyaan anak-anak yang berada di bawah 
perwalian mereka, dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 399. 

1471. Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli 
untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu 
kepunyaan orang lain. 

1472. Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah 
batal. 

Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau 
menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang 
seimbang. 

Bagian 2 
Kewajiban-kewajiban Penjual 

1473. Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas 
dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. 

1474. Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan 
menanggungnya. 

1475. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si 
pembeli. 



1476. Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, 
kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. 

1477. Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika 
tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain. 

1478. Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar 
harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. 

1479. Dihapus dengan S. 1906-348. 

1480. Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat 
menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. 

1481. Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. 

Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli. 

1482. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya 
dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada. 

1483. Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan 
dalam persetujuan, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut. 

1484. Jika penjualan sebuah barang tak bergerak dilakukan dengan menyebutkan luas atau isinya 
dan hartanya ditentukan menurut ukurannya, maka penjual wajib menyerahkan jumlah yang 
dinyatakan dalam persetujuan; dan jika ia tidak mampu melakukannya atau pembeli tidak 
menuntutnya maka penjual harus bersedia menerima pengurangan harga menurut perimbangan. 

1485. Sebaliknya, jika dalam hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu barang tak bergerak itu 
ternyata lebih luas daripada yang dinyatakan dalam persetujuan, maka pembeli boleh memilih untuk 
menambah harganya menurut perbandingan atau untuk membatalkan pembelian itu, bila 
kelebihannya itu mencapai seperdua puluh dari luas yang dinyatakan dalam persetujuan. 

1486. Dalam hal lain, baik jika yang dijual itu adalah barang tertentu maupun jika penjualan itu adalah 
mengenai pekarangan yang terbatas dan terpisah satu sama lain, ataupun jika penjualan itu 
mengenai suatu barang yang dari semula telah disebutkan ukurannya atau yang keterangan tentang 
ukurannya akan menyusul, maka penyebutan ukuran itu tidak dapat menjadi alasan bagi penjual 
untuk menambah harga untuk apa yang melebihi ukuran itu, pula tidak dapat menjadi alasan bagi 
pembeli untuk mengurangi harga untuk apa yang kurang dari ukuran itu kecuali bila selisih antara 
ukuran yang sebenarnya dan ukuran yang dinyatakan dalam persetujuan ada seperdua puluh, 
dihitung menurut harga seluruh barang yang dijual kecuali kalau dijanjikan sebaliknya. 

1487. Jika menurut pasal yang lalu ada alasan untuk menaikkan harga untuk kelebihan dari ukuran, 
maka pembeli boleh memilih untuk membatalkan pembelian, atau untuk membayar harga yang telah 
dinaikkan serta bunga bila ia telah memegang barang yang tak bergerak itu. 

1488. Dalam hal pembeli membatalkan pembelian penjual wajib mengembalikan harga barang, jika 
itu telah diterima olehnya dan juga biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan 
penyerahan sejauh pembeli telah membayarnya menurut persetujuan. 

1489. Tuntutan dari pihak penjual untuk memperoleh penambahan uang harga penjualan dan 
tuntutan dari pihak pembeli untuk memperoleh pengurangan uang harga pembelian atau pembatalan 
pembelian, harus diajukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari dilakukannya 
penyerahan; jika tidak, maka tuntutan itu gugur. 



1490. Jika dua bidang pekarangan dijual bersama-sama dalam satu persetujuan dengan suatu harga 
dan luas masing-masing disebut tetapi yang satu ternyata lebih luas daripada yang lain, maka selisih 
ini dihapus dengan cara memperjumpakan keduanya sampai jumlah yang diperlukan, dan tuntutan 
untuk penambahan atau untuk pengurangan tidak boleh diajukan selain menurut aturan-aturan yang 
ditentukan di atas. 

1491. Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua 
hal, yaitu: 

pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;  

kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga 
menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. 

1492. Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual 
demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan 
seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut 
keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu 
pembelian dilakukan. 

1493. Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau 
mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh 
mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun. 

1494. Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap 
bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang 
bertentangan dengan ini adalah batal. 

1495. Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan 
barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, 
kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk 
menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul 
sendiri untung ruginya. 

1496. Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal 
adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, 
berhak menuntut kembali dari penjual: 

1. pengembalian uang harga pembelian; 

2. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan 
itu; 

3. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya 
yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal; 

4. penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, 
sekedar itu telah dibayar oleh pembeli. 

1497. Jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah 
merosot harganya atau sangat rusak, baik karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan 
memaksa, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya. 

Tetapi jika pembeli telah mendapat keuntungan karena kerugian yang disebabkan olehnya, maka 
penjual berhak mengurangi barang-barang tersebut dengan suatu jumlah yang sama dengan 
keuntungan tersebut. 



1498. Jika ternyata pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah bertambah 
harganya, meskipun tanpa perbuatan pembeli, maka penjual wajib untuk membayar kepada pembeli 
itu apa yang melebihi uang harga pembelian itu. 

1499. Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan 
penuntutan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh 
pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan. 

Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan 
segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata 
untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya. 

1500. Jika hanya sebagian dari barang itu yang dituntut, sedangkan bagian itu, dalam hubungan 
dengan keseluruhanya adalah sedemikian penting sehingga pembeli tidak akan membeli barang itu, 
seandainya bagian itu tidak ada, maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya, asal ia 
memajukan tuntutan untuk itu dalam satu tahun setelah hari putusan atas penuntutan hak melalui 
hukum memperoleh kekuatan hukum yang pasti. 

1501. Dalam hal adanya hukuman untuk menyerahkan sebagian barang yang dijual itu, bila jual beli 
tidak dibatalkan, pembeli harus diberi ganti rugi untuk bagian yang harus diserahkan, menurut harga 
taksiran sewaktu ia diharuskan menyerahkan sebagian dari barangnya itu, tetapi tidak menurut 
perimbangan dengan seluruh harga pembelian, entah barang yang dijual itu telah naik atau telah 
turun harganya. 

1502. Jika ternyata bahwa barang yang dijual itu dibebani dengan pengabdian- pengabdian 
pekarangan tetapi hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli, sedangkan pengabdian- pengabdian 
pekarangan itu sedemikian penting, sehingga dapat diduga bahwa pembeli tidak akan melakukan 
pembelian jika hal itu diketahuinya, maka ia dapat menuntut pembatalan pembelian, kecuali jika ia 
memilih menerima ganti rugi. 

1503. Jaminan terhadap suatu penuntutan hak menurut hukum berakhir, jika pembeli membiarkan diri 
dihukum oleh Hakim dengan suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti 
tanpa memanggil penjual, dan penjual itu membuktikan bahwa ada alasan untuk menolak gugatan 
tersebut. 

1504. Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa 
sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian 
mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak 
akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. 

1505. Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri 
oleh pembeli. 

1506. Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembuyi, meskipun ia sendiri tidak 
mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia 
tidak wajib menanggung sesuatu apa pun. 

1507. Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan 
mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki 
barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan 
oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu. 

1508. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang 
harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. 

1509. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib 
mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan 
pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli. 



1510. Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat- cacat itu, 
maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga 
pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi 
kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli. 

1511. Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus 
diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan 
kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat. 

1512. Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa 
Hakim. 

Bagian 3 
Kewajiban Pembeli 

1513. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang 
ditetapkan dalam persetujuan. 

1514. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di 
tempat dan pada waktu penyerahan. 

1515. Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga 
pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain. 

1516. Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang 
didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli 
mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia 
dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan 
tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa 
pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan. 

1517. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual 
beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. 

1518. Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, 
pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah 
lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual. 

Bagian 4 
Hak Membeli Kembali 

1519. Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, 
yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan 
mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 
1532. 

1520. Hak untuk membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama dari lima 
tahun. 

Jika hak tersebut diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama, maka waktu itu diperpendek sampai 
menjadi lima tahun. 

1521. Jangka waktu yang ditetapkan harus diartikan secara mutlak dan tidak boleh diperpanjang oleh 
Hakim; bila penjual lalai memajukan tuntutan untuk membeli kembali dalam tenggang waktu yang 
telah ditentukan maka pembeli tetap menjadi pemilik barang yang telah dibelinya. 



1522. Jangka waktu ini berlaku untuk kerugian tiap orang, bahkan untuk kerugian anak-anak yang 
belum dewasa, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut penggantian kepada orang yang 
bersangkutan jika ada alasan untuk itu. 

1523. Penjual suatu barang tak bergerak yang telah meminta diperjanjikan hak untuk membeli 
kembali barang yang dijualnya, boleh menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua, 
meskipun dalam persetujuan kedua belah tidak disebutkan janji tersebut. 

1524. Barangsiapa membeli dengan perjanjian membeli kembali, memperoleh segala hak penjual 
sebagai penggantinya ia dapat menggunakan hak lewat waktunya baik terhadap pemilik sejati saja 
yang mengira punya hak hipotek atau hak lain atas barang yang dijual itu. 

1525. Terhadap para kreditur kepada penjual, ia dapat menggunakan hak istimewa, untuk 
melaksanakan tuntutan hak melalui hukum. 

1526. Jika seseorang yang dengan perjanjian membeli kembali telah membeli suatu bagian dari 
suatu barang tak bergerak yang belum terbagi, setelah terhadapnya diajukan suatu gugatan untuk 
pemisahan dan pembagian menjadi pembeli dari seluruh barang tersebut bila orang ini hendak 
menggunakan hak membeli kembali. 

1527. Jika berbagai orang secara bersama-sama dan dalam satu persetujuan penjualan suatu 
barang yang menjadi hak mereka bersama, maka masing-masing hanya dapat menggunakan haknya 
untuk kembali sekedar mengenai bagiannya. 

1528. Hak yang sama terjadi bila seseorang yang sendirian menjual suatu barang, meninggalkan 
beberapa ahli waris. 

Masing-masing di antara para ahli waris itu hanya boleh menggunakan hak membeli kembali atas 
jumlah sebesar bagiannya. 

1529. Tetapi dalam hal termaksud dalam kedua pasal yang lalu, pembeli dapat menuntut supaya 
semua orang yang turut menjual atau yang turut menjadi ahli waris dipanggil untuk bermufakat 
tentang pembelian kembali barang yang bersangkutan seluruhnya, dan jika mereka tidak mencapai 
kesepakatan maka tuntutan membeli kembali harus ditolak. 

1530. Jika penjualan suatu barang kepunyaan berbagai orang tidak dilakukan oleh mereka bersama-
sama untuk seluruhnya, melainkan masing-masing menjual sendiri-sendiri bagiannya maka masing-
masing dapat sendiri-sendiri menggunakan haknya untuk membeli kembali bagian yang menjadi 
haknya; dan pembeli tidak boleh memaksa siapa pun yang menggunakan haknya secara demikian 
untuk mengoper barang yang bersangkutan seluruhnya. 

1531. Jika pembeli meninggalkan beberapa orang ahli waris, maka hak membeli kembali tidak dapat 
dipergunakan terhadap masing-masing dari mereka selain untuk jumlah sebesar bagiannya, baik 
dalam harta peninggalan yang belum dibagi maupun dalam hal harta peninggalan yang sudah dibagi 
di antara para ahli waris. 

Namun jika harta peninggalan itu sudah dibagi dan barang yang dijual itu jatuh ke tangan salah 
seorang dari para ahli waris itu, maka tuntutan untuk membeli kembali dapat diajukan terhadap ahli 
waris ini untuk seluruhnya. 

1532. Penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang 
harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah 
dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu 
untuk pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah 
harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu. 



Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atau barang yang dibelinya kembali, selain setelah 
memenuhi segala kewajiban ini. 

Bila penjual memperoleh harganya kembali akibat perjanjian membeli kembali maka barang itu harus 
diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan atasnya oleh pembeli 
namun ia wajib menepati persetujuan-persetujuan sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh 
pembeli. 

Bagian 5 
Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan Hak-hak Tak Berwujud Yang 

Lain  

1533. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan 
, hak istimewa dan hak hipotek. 

1534. Barangsiapa menjual suatu piutang atau suatu hak yang tak berwujud lainnya, harus 
menanggung hak-hak itu benar ada pada waktu diserahkan biar pun penjualan dilakukan tanpa janji 
penanggungan. 

1535. Ia tidak bertanggung jawab atas kemampuan debitur kecuali jika ia mengikatkan dirinya untuk 
itu, tetapi dalam hak demikian pun ia hanya bertanggung jawab untuk jumlah harga pembelian yang 
telah diterimanya. 

1536. Jika ia telah berjanji untuk menanggung cukup mampunya debitur, maka janji ini harus diartikan 
sebagai janji mengenai kemampuannya pada waktu itu, dan bukan mengenai keadaan di kemudian 
hari kecuali jika dengan tegas dijanjikan sebaliknya. 

1537. Barangsiapa menjual suatu warisan tanpa memberi keterangan tentang barang demi barang, 
tidaklah menanggung apa-apa selain kedudukannya sebagai ahli waris. 

1538. Jika ia menikmati hasil suatu barang atau telah menerima suatu jumlah sebesar suatu piutang 
yang termasuk warisan tersebut, ataupun telah menjual beberapa barang dari harta peninggalan itu 
maka ia diwajibkan untuk menggantinya jika tidak dengan tegas diperjanjikan lain. 

1539. Sebaliknya, pembeli diwajibkan mengganti kepada penjual itu segala sesuatu yang oleh orang 
itu telah dikeluarkan untuk membayar utang-utang dan orang yang memegang suatu piutang 
terhadap warisan itu, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. 

1540. Bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada 
penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur. 
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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 di dalamnya 
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 angkasa termaksud dalam ayat 2 
pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 

(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta 
yang berada di bawah air. 

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

(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut 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 di 
dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat. 

(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 tersebut pada ayat 2 pasal ini 
digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan 
dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan 
makmur. 



(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas 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 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 di 
atasnya 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. 

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 perundang-undangan lainnya, segala sesuatau dengan 
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

Pasal 6 

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 warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air 
dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. 

(2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang 
sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

Pasal 10 



(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya 
diwajibkan megerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara 
pemerasan. 

(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
perundangan. 

(3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam 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 di mana perlu dan 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan 
terhadap 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-usaha dalam lapangan 
agraria. 

Pasal 13 

(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 warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat 
manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari 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 di lapangan 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 Pemeritah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai 
persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya : 

a. untuk keperluan Negara; 

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-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 ini dan mengingat peraturan-peraturan yang 
bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air 
serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-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 serta mencegah kerusakannya adalah 
kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan 
tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. 

BAB II 
 

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH 

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 dalam pasal 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 di dalam 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 

(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 ekonomis 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-temurun, 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 warganegara 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 warganegara 
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya 
hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak 
milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, 
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 
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 warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai 
kewarganegaraan 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 pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 

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 ditelantarkan; 

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 dapat diberikan hak guna usaha untuk 
waktu paling lama 35 tahun. 

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang 
dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat di[erpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. 

Pasal 30 

(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah : 

a. warganegara Indonesia; 

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 



(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat 
sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi 
syarat tersebut. Jika hak guna usaha 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 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. ditelantarkan; 

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. 



Pasal 36 

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah : 

a. warganegara 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; 

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. ditelantarkan; 

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 jasa berupa 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 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 
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. warganegara 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 perwalikan di Indonesia. 

Bagian VIII 
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan 

Pasal 46 

(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara 
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 tertentu dan/atau mengalirkan air itu di 
atas tanah orang lain. 

(2) Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian X 
Hak guna ruang angkasa 

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 di dalamnya dan hal-hal lainnya 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 

(1) Barang siapa 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 diamksud 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 di dalam 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 Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah 
menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarnegaraan 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 guna 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. 

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 S. 1908-542 sebagai yang telah diubah 
dengan S. 1937-190. 

Pasal 58 

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 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 1 

(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut 
menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai 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 di atas. 



(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan 
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 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. 

(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan 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 di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun. 

(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, 
maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak 
erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. 

(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik 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 di bawah, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas 
druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, 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 syarat sebagai yang tersebut 
dalam pasal 21. 

(2) Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 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 

(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 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 hak 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 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 di bawah, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgerbruik, 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. 

Pasal VII 

(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 1 ayat 3 dan 4, pasal II ayat 2 dan pasal V 
berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. 

(2) Terhadap hak guna usaha tersebut pasal II ayat 2, pasal III ayat 1 dan 2 dan pasal IV ayat 1 
berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. 

Pasal IX 

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 

KETIGA 

 
Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelanggarakan 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 di atas 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 penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

  

Disahkan di Jakarta 
 

pada tanggal 24 September 1960 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 

ttd 
 
 
 

(Sukarno) 

  

Diundangkan 
 

pada tanggal 24 September 1960 
 

SEKRETARIS NEGARA 
 
 
 

ttd 

(Tamzil) 

 



 
 

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 1997 

 
TENTANG 

 
PENDAFTARAN TANAH 

 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang :  a.    bahwa peningkatan Pembangunan Nasional yang ber-kelanjutan memerlukan 
dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; 

 
b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada 
Peme-rintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum 
yang dimaksudkan; 

 
c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 

dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih 
nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu di-lakukan penyempurnaan; 

 
Mengingat :  1.     Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 
 
                        2. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 189 jo. Vendu Instructie Staatsblad 

1908 Nomor 190; 
 
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2043); 

 
                         4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara 

Tahun 1985 Nomor 75, Tam-bahan Lembaran Negara Nomor 3318); 
 
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 
1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632); 

 



  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3107); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran 
Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  PENDAFTARAN  TANAH 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 
hak-hak tertentu yang membebaninya. 

 
2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang 

yang berbatas. 
3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang 

tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 
 
4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 
 
5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, 
selanjutnya disebut UUPA. 

 
6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan 

satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya 
bangunan atau bagian bangunan di atasnya. 

 
7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan 

rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-
beban lain yang membebaninya. 

 
8. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran 

tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data 



fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
untuk keperluan pendaftarannya. 

 
9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 

dilakukan terhadap obyek pen-daftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau 
Peraturan Pemerintah ini. 

 
10. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pen-daftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan. 

 
11. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pen-daftaran tanah untuk 

pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam 
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. 

 
12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, 
daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi kemudian. 

 
13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari 

suatu pengukuran dan per-hitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi 
sebagai titik control atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi 
batas. 

14. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan 
unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-
bidang tanah. 

 
15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang 

tanah untuk keperluan pem-bukuan tanah. 
 
16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang 

tanah dengan suatu sistim penomoran. 
 
17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam 

bentuk peta dan uraian. 
 
18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan 

mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan 
dan menge-nai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang 
perseorangan atau badan hukum tertentu. 

 
19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan 

data fisik suatu obyek pendaf-taran tanah yang sudah ada haknya. 



 
20. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak 
milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

 
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang agrarian/pertanahan. 
 
22. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang 

bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. 
 
23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah 

kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan 
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. 

 
24. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum 

yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. 
 

BAB  II 
AZAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, 
mutakhir dan terbuka. 
 

Pasal 3 
Pendaftaran tanah bertujuan : 
 
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

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

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 
Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 
mengada-kan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 
rumah susun yang sudah terdaftar; 

 
c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 

Pasal 4 
 

(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan 
diberikan sertipikat hak atas tanah. 



 
(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana di-maksud dalam Pasal 3 

huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. 

 
(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana di-maksud dalam Pasal 3 huruf 

c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, 
dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib 
didaftar. 

 
BAB III 

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN 
PENDAFTARAN TANAH 

 
Bagian Kesatu 

Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah 
 

Pasal 5 
 

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 
 

Pasal 6 
 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Perta-
nahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Per-aturan Pemerintah ini 
atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. 

 
(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh 

PPAT dan  Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan  
tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan. 

 
Pasal 7 

 
(1) PPAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan 

oleh Menteri. 
 
(2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT 

Sementara. 
 

(3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah tersendiri. 

 
 
 



 
Pasal 8 

 
(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor 

Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

 
(2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

 
a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai 

Badan Pertanahan Nasional; 
 
b. beberapa orang anggota yang terdiri dari : 

1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 
kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; 

 
2) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 

kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; 
 
3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong 

Desa/Kelurahan yang di-tunjuknya; 
 
(3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang 

sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-
bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. 

 
(4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas 

pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas 
adminis-trasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri. 

 
(5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri. 

 
Bagian Kedua 

Obyek Pendaftaran Tanah 
 

Pasal 9 
 

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi : 
 

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak 
guna bangunan dan hak pakai; 

b. tanah hak pengelolaan; 
c. tanah wakaf; 
d. hak milik atas satuan rumah susun; 
e. hak tanggungan; 
f. tanah Negara. 



 
(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f, pen-daftarannya dilakukan dengan cara membukukan 
bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. 

 
 

Bagian Ketiga 
Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah 

 
Pasal 10 

 
(1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan. 
 
(2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak 

tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah 
Kabupaten/ Kotamadya. 

 
 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

 
Pasal 11 

 
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 
kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

 
Pasal 12 

 
(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : 
 

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; 
b. pembuktian hak dan pembukuannya; 
c. penerbitan sertipikat; 
d. penyajian data fisik dan data yuridis; 
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. 

 
(2) Kegiatan pemelihaan data pendaftaran tanah meliputi : 
 

a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; 
b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-nya. 

 
 
 
 
 
 



BAB  IV 
PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI 

 
Bagian Kesatu 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Untuk Pertama Kali 

 
Pasal 13 

 
(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah 

secara sistematik dan pendaf-taran tanah secara sporadik. 
 
(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. 
 
(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran 

tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya di-
laksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. 

 
(3) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 

berkepentingan. 
 
 

Bagian Kedua 
Pengumpulan Dan Pengolahan Data Fisik 

 
Paragraf  1 

Pengukuran Dan Pemetaan 
 

Pasal 14 
 

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan 
pengukuran dan pemetaan. 

 
(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) 

meliputi : 
a. pembuatan peta dasar pendaftaran; 
 b. penetapan batas bidang-bidang tanah; 
 c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 

pendaftaran; 
 d. pembuatan daftar tanah; 
 e. pembuatan surat ukur. 
 
 
 

 



Paragraf  2 
Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran 

 
Pasal 15 

 
(1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik sebagai-mana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. 
 
(2) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah 

secara sistematik oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta 
dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. 

 
Pasal 16 

 
(1) Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran Badan Pertanahan Nasional 

menyelenggarakan pema-sangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-
titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/Kota-madya Daerah Tingkat II. 

 
(2) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka 
dasar-nya. 

 
(3) Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengukuran untuk 
pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik lokal yang 
bersifat sementara, yang kemudian diikatkan menjadi titik dasar teknik nasional. 

 
(4) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi 

dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. 
 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan peme-taan titik dasar teknik 

nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaran ditetapkan oleh Menteri. 
 

Paragraf  3 
Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah 

 
Pasal 17 

 
(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pen-daftaran tanah, bidang-

bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-
batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap 
sudut bidang tanah yang bersangkutan. 

 
(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik 

dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan 
kese-pakatan para pihak yang berkepentingan. 



 
(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, wajib dilakukan oleh 

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 
 
(4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas di-tetapkan oleh Menteri. 
 

Pasal 18 
 

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum 
terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya 
atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang 
sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah 
yang ber-batasan. 

 
(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan 

sesuai ketentuan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan 
instansi yang berwenang. 

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala 
Kantor Pertanahan memper-hatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah 
yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. 

 
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam 

suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan per-
setujuan. 

 
(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 

Menteri. 
 

Pasal 19 
 

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) tidak diperoleh kese-pakatan antara pemegang hak atas tanah yang 
bersang-kutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran 
bidang tanahnya diupayakan untuk semen-tara dilakukan berdasarkan batas-batas 
yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang 
bersangkutan. 

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir 
setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara 
dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh 
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat 
berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagai-mana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya 



kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersang-
kutan. 

 
(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-
batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara. 

 
(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musya-warah mengenai batas-

batas yang dimaksudkan atau di-peroleh kepastiannya berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian 
terhadap data yang ada pada peta pendaf-taran yang bersangkutan. 

 
Paragraf  4 

Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah 
Dan Pembuatan Peta Pendaftaran 

 
Pasal 20 

 
(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17, Pasal18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan 
dalam peta dasar pendaftaran. 

 
(2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar 

pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat 
untuk pembuatan peta pendaftaran. 

 
(3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftaran 
dilaku-kan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang 
bersangkutan. 

 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan peme-taan bidang-bidang tanah 

dan pembuatan peta pendaf-taran ditetapkan oleh Menteri. 
 

Paragraf  5 
Pembuatan Daftar Tanah 

 
Pasal 21 

 
(1) Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor 

pendaftarannya pada peta pen-daftaran dibukukan dalam daftar tanah. 
 
(3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeli-haraan daftar tanah diatur 

oleh Menteri. 
 
 



Paragraf  6 
Pembuatan Surat Ukur 

 
Pasal 22 

 
(1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 

b dan c yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan 
surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. 

 
(2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia 

peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20. 

 
(4) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliha-raan surat ukur ditetapkan 

oleh Menteri. 
 

Bagian Ketiga 
Pembuktian Hak Dan Pembukuannya 

 
Paragraf  1 

Pembuktian Hak Baru 
 

Pasal 23 
Untuk keperluan pendaftaran hak : 
 
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : 
 
 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-wenang memberikan hak 

yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak 
ter-sebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak penge-lolaan; 

 
 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak 

milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna 
bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; 

 
b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh 

Pejabat yang berwenang; 
 
c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; 
 
d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; 
 
e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pem-berian hak tanggungan. 
 
 
 



Paragraf  2 
Pembuktian Hak Lama 

 
Pasal 24 

 
(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-

hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa 
bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan 
yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak 
pihak lain yang membebani-nya. 

 
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan 
berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan selama 
20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran 
dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : 

 a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh 
yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh 
kesaksian orang yang dapat dipercaya; 

  
 b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat 
atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 

 
Pasal 25 

 
(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 

dilakukan pengumpulan dan pene-litian data yuridis mengenai bidang tanah yang 
bersang-kutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik 
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. 

 
(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri. 
 

Pasal 26 
 

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang 
atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga 
puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari 
dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada 
pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. 

 



(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia 
Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang ber-sangkutan 
dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor 
Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaf-taran tanah 
secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. 

 
(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal 

pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan 
melalui media massa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. 

 
Pasal 27 

 
(1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data 
yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pen-daftaran tanah 
secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan 
secara musyawarah untuk mufakat. 

 
(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan 
jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan per-ubahan pada apa yang 
diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 
perubah-an tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian 
yang bersangkutan. 

 
(3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua 
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor 
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara 
tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan 
mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan. 

 
Pasal 28 

 
(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia 
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor 
Pertanahan dalam pendaftaran  tanah secara sporadik disahkan dengan suatu 
berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. 

 
(2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data 
yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, 



pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan 
mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesai-
kan. 

 
(3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

untuk : 
 
 a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah; 
 b. pengakuan hak atas tanah; 
 c. pemberian hak atas tanah. 
 

Paragraf  3 
Pembukuan Hak 

 
Pasal 29 

 
(1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun 

didaftar dengan membukukan-nya dalam buku tanah yang memuat data yuridis 
dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya 
dicatat pula pada surat ukur tersebut. 

 
(2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupa-kan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta 
peme-gang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara 
hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini. 

 
(3) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaku-kan berdasarkan alat 

bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana 
dimaksud Pasal 28. 

 
Pasal 30 

 
(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan seba-gaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : 
 
 a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang 

disengketakan, dilakukan pembukuan nya dalam buku tanah menurut 
ketentuan Pasal 29 ayat (1); 

 
 b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya 

dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap; 
 
 c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketa-kan tetapi tidak diajukan 

gugatan ke Pengadilan di-lakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan 
catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang 
berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran 



tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran 
tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 
data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam 
pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya 
pemberitahu-an tersebut; 

 
 d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketa-kan dan diajukan gugatan 

ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan 
tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilaku-kan pembukuannya 
dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta 
hal-hal yang disengketakan; 

 
 e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke 

Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari 
Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama 
pemegang haknya dan hal-hal lain yang diseng-ketakan serta mencatat di 
dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. 

 
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila : 
 
 a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau 
 
 b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke 

Pengadilan mengenai data yang dibukukan. 
 
(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila : 
 
 a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang 

bersengketa; atau 
 
 b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 
 c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pen-daftaran tanah secara 

sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagai-mana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke 
Pengadilan. 

 
(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila : 
 
 a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; 

atau 
 
 b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 



 
(5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau 

perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan 
apabila : 

 
 a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang 

bersengketa; atau 
 
 b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo 
dari Pengadilan. 

 
Bagian Keempat 

Penerbitan Sertipikat 
 

Pasal 31 
 

(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai 
dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). 

 
(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana di-
maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun 
data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersang-
kutan dihapus. 

 
(3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam 

buku tanah yang bersang-kutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain 
yang dikuasakan olehnya. 

 
(4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan 

bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, yang 
diterima-kan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis 
para pemegang hak bersama yang lain. 

(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan 
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertipikat 
sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang 
hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian 
masing-masing dari hak bersama tersebut. 

 
(5) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertipikat ditetapkan oleh 

Menteri. 
 
 
 



 
Pasal 32 

 
(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 
surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

 
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas 

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai 
hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila 
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala 
Kantor Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. 

 
 

Bagian Kelima 
Penyajian Data Fisik Dan Data Yuridis 

 
Pasal 33 

 
(1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan 

menyelenggarakan tata usaha pen-daftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri 
dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. 

 
(2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta 

pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh 
Menteri. 

 
Pasal 34 

 
(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis 

yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku 
tanah. 

 
(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi 

instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 
 
(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 
 
 
 
 



Bagian Keenam 
Penyimpanan Daftar Umum Dan Dokumen 

 
Pasal 35 

 
(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan 

sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum. 

 
(2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

 
(3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan 

petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksana-an tugasnya. 

 
(4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan 
yang ber-sangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke siding Pengadilan tersebut 
untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan. 

(5) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan 
menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. 

 
(6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) mem-punyai kekuatan pembuktian sesudah 
ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan. 

 
(7) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), demikian juga cara 
penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan 
mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri. 

 
 

BAB  V 
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH 

 
Bagian Kesatu 

U m u m 
 

Pasal 36 
 

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada 
data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. 



(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

 
Bagian Kedua 

Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak 
 

Paragraf 1 
Pemindahan Hak 

 
Pasal 37 

 
(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, 

tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat 
didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala 

Kantor Pertanahan dapat mendaf-tar pemindahan hak atas bidang tanah hak 
milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang 
dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut 
Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk 
men-daftar pemindahan hak yang bersangkutan. 

 
Pasal 38 

 
(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh 

para pihak yang melakukan per-buatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan 
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk 
bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. 

 
(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri. 
 

Pasal 39 
 

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika : 
 
 a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah 

susun, kepadanya tidak di-sampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan 
atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di 
Kantor Pertanahan; atau 

 
 b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepada-nya tidak disampaikan : 
 
  1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat 

keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang 



bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2); dan 

  2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan 
belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak 
di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Per-tanahan, dari pemegang 
hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 
atau 

 
 c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan per-buatan hukum yang 

bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau 

 
 d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak 

yang pada hakikatnya ber-isikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau 
 
 e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat 

atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 

 
 f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai 

data fisik dan atau data yuridisnya; atau  
g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 
 
(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. 
 

Pasal 40 
 

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta 
yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut 
dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. 

 
(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 

disampaikannya akta sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada para pihak 
yang bersang-kutan. 

 
Paragraf  2 

Pemindahan Hak Dengan Lelang 
 

Pasal 41 
 

(1) Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika 
dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. 

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau satuan 
rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non 



eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai bidang 
tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang. 

 
(3) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) selambat-lambat-nya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya 
permintaan dari Kepala Kantor Lelang. 

 
(4) Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang, apabila : 
 
 a. mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun : 
   
  1) kepadanya tidak diserahkan sertipikat asli hak yang bersangkutan, kecuali 

dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan walaupun 
sertipikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat Lelang dari 
pemegang haknya; atau 

 
  2) sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di 

Kantor Pertanahan; atau 
 
 b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepada-nya tidak disampaikan : 
1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau surat 

keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2); dan 

 
  2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan 

belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak 
di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Per-tanahan, dari pemegang 
hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 
atau 

 
 c. ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksa-nakan lelang berhubung 

dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan. 
 
(5) Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan : 
 
 a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan; 
 
 b. 1) sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang 

dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau 
2) dalam hal sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, 

surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak 
diserahkannya sertipikat tersebut; atau 

 



  3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaf-tar, surat-surat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini; 

 
 c. bukti identitas pembeli lelang; 
 

c. bukti pelunasan harga pembelian. 
 

Paragraf  3 
Peralihan Hak Karena Pewarisan 

 
Pasal 42 

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

yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang 
diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib 
diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 
susun yang bersang-kutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat 
hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai 
pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 

 
(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaf-tar, wajib diserahkan 

juga dokumen-dokumen sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf 
b. 

 
(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaf-taran peralihan hak tersebut 

dilakukan kepada orang ter-sebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli 
waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut 

didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan 
bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ter-tentu jatuh 
kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah 
atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan 
yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta 
pembagian waris tersebut. 

 
(6) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang 

menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima 
warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar 
peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama 
mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pem-bagian 
waris tersebut. 

 
 
 
 



Paragraf  4 
Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan 

Perseroan Atau Koperasi 
 

Pasal 43 
 

(1) Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan rumah 
susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak 
didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur 
dapat didaftar berdasarkan akta yang mem-buktikan terjadinya penggabungan 
atau peleburan per-seroan atau koperasi yang bersangkutan setelah peng-
gabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
(2) Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena 

penggabungan atau peleburan per-seroan atau koperasi yang didahului dengan 
likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur didaftar 
berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan 
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 37 
ayat (1). 

 
Paragraf  5 

Pembebanan Hak 
 

Pasal 44 
 

(1) Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk 
bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak 
milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 
yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku 

juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat (1). 
 

Paragraf  6 
Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan  

Pembebanan Hak 
 

Pasal 45 
 

(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau 
pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : 

 



 a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai 
lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan; 

 b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak 
dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); 

 
 c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak 

yang bersangkutan tidak lengkap; 
 
 d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan; 
 
 e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; 
 
 f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan 

oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau  
 
 g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan 

oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan 
 
(2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan 

menyebutkan alasan-alasan penolakan itu. 
(3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepen-tingan, disertai 

pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala 
Kantor Lelang yang bersangkutan. 

 
Paragraf  7 
Lain-lain 

 
Pasal 46 

 
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan dan 
pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun ditetapkan oleh 
Menteri. 
 

Bagian Ketiga 
Pendaftaran Perubahan Data  
Pendaftaran Tanah Lainnya 

Paragraf   1 
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah 

 
Pasal 47 

 
Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya 
pada buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Pejabat 



yang berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang 
bersangkutan. 

 
Paragraf  2 

Pemecahan, Pemisahan Dan Penggabungan  
Bidang Tanah 

 
Pasal 48 

 
(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang 

sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang 
masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama 
dengan bidang tanah semula. 

 
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan 

surat ukur, buku tanah dan serti-pikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah 
dan sertipikat asalnya. 

 
(3) Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tang-gungan, dan atau 

beban-beban lain yang terdaftar, peme-cahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang 
hak tanggungan atau pihak lain yang berwe-nang menyetujui penghapusan beban 
yang bersangkutan. 

 
(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang 

mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas 
minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 49 

 
(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang 

sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya 
merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang 
tanah semula. 

 
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yang 

dipisahkan dibuatkan surat-ukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang 
tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan 
sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya 
pemisahan tersebut. 

 
(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4). 
 
 
 



Pasal 50 
 

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih 
yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik 
yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya 
dipunyai dengan hak yang sama dan ber-sisa jangka waktu yang sama. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang yang baru 
tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan menghapus surat 
ukur, buku tanah dan sertipikat masing-masing. 

 
(3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3). 
 

Paragraf  3 
Pembagian Hak Bersama 

 
Pasal 51 

 
(1) Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

menjadi hak masing-masing peme-gang hak bersama didaftar berdasarkan akta 
yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang 
membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai 
pembagian hak bersama tersebut. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku 
juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat (1). 

 
Paragraf  4 

Hapusnya Hak Atas Tanah 
Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

 
Pasal 52 

 
(1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelo-laan dan hak milik atas 

satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan 
membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnah-kan 
sertipikat hak yang bersangkutan, berdasarkan : 

 
 a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Per-tanahan, jika mengenai 

hak-hak yang dibatasi masa berlakunya; 
 
 b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang 

bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut; 
 
 c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh 

pemegang haknya. 
 



(2) Dalam hal sertipikat hak atas tanah yang hapus tidak diserahkan kepada Kepala 
Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang ber-
sangkutan. 

 
Paragraf  5 

Peralihan Dan Hapusnya Hak Tanggungan 
 

Pasal 53 
 

Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada buku 
tanah serta sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta 
sertipikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang 
dijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan 
perseroan. 
 

Pasal 54 
 

(1) Pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai ketentuan dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

 
(2) Dalam hal hak yang dibebani hak tanggungan telah dilelang dalam rangka 

pelunasan utang, maka surat per-nyataan dari kreditor bahwa pihaknya 
melepaskan hak tanggungan atas hak yang dilelang tersebut untuk jumlah yang 
melebihi hasil lelang beserta kutipan risalah lelang dapat dijadikan dasar untuk 
pendaftaran hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan. 

 
Paragraf  6 

Perubahan Data Pendaftaran Tanah 
Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan 

 
Pasal 55 

 
(1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibat-kan terjadinya 
perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan 
rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat 
mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya. 

 
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas 

permintaan pihak yang berkepen-tingan, berdasarkan salinan resmi putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan 
Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala 
Kantor Pertanahan. 

 



(3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan 
rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat 
keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat 
yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1). 

 
Paragraf  7 

Perubahan Nama 
 

Pasal 56 
 

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang 
ganti nama dilakukan dengan mencatat-nya di dalam buku tanah dan sertipikat hak 
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan ber-dasarkan 
bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
 

BAB VI 
PENERTIBAN SERTIPIKAT PENGGANTI 

 
Pasal 57 

 
(1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti 

sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak 
diguna-kan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu 
lelang eksekusi. 

 
(2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam 
buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak 
berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau 
surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya. 

(3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagai-mana dimaksud pada ayat 
(2) sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh 
ahli warisnya dengan menyerahkan bukti sebagai ahli waris. 

 
(4) Penggantian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku 

tanah yang bersangkutan. 
 

Pasal 58 
 

Dalam hal penggantian sertipikat karena rusak atau pemba-haruan blangko sertipikat, 
sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. 
 
 
 



Pasal 59 
 

(1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di 
bawah sumpah dari yang bersang-kutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan 
atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan. 

 
(2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 

dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat 
atas biaya pemohon. 

 
(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan 
mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang 
mengajukan keberatan akan tetapi menurut per-timbangan Kepala Kantor 
Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru. 

 
(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, 

maka ia menolak menerbit-kan sertipikat pengganti. 
 
(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan 

sertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

 
(6) Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya 

sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya. 
 
(7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat 

pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2). 
 

Pasal 60 
 

(1) Penggantian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
yang tidak diserahkan kepada pem-beli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan 
atas surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang yang bersang-kutan yang 
memuat alasan tidak dapat diserahkannya sertipikat tersebut kepada pemenang 
lelang. 

(2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbit-kannya sertipikat 
pengganti untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak berlakunya lagi serti-pikat yang 
lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. 

 
 
 
 
 
 



BAB VII 
BIAYA PENDAFTARAN TANAH 

 
Pasal 61 

 
(1) Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 
 
(2) Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya 
tersebut. 

 
(3) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 

(enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya 
pendaftaran. 

 
(3) Tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya pen-daftaran tanah diatur 

oleh Menteri. 
 
 

BAB VIII 
S A N K S I 

 
Pasal 62 

 
PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan 
administratif berupa teguran tertulis sampai pem-berhentian dari jabatannya sebagai 
PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-
pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabai-kannya ketentuan-
ketentuan tersebut. 
 

Pasal 63 
 

Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugas-nya mengabaikan 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan 
pelaksanaannya serta ketentu-an-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan 
pendaf-taran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
 
 
 
 



BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 64 
 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua per-aturan perundang-
undangan sebagai pelaksanaan Per-aturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah 
atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

 
(2) Hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan 

pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini. 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 65 

 
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171 dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 66 
 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-dangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 8 Juli 1997 

 
 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
ttd. 

 
SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 8 Juli 1997 
 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
 
                                     ttd. 
 
                           MOERDIONO 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 
NOMOR 59 



 
PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 1997 
 

TENTANG 
 

PENDAFTARAN TANAH 
 

UMUM 
 

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagai 
keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat ber-mukim maupun untuk kegiatan usaha. 
Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian 
hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang perta-nahan, pertama-
tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan 
secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi 
kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi 
para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang 
dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, 
untuk memperoleh keterangan yang di-perlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan 
hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan per-tanahan. 

 
Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintah-kan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam 
rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaf-taran Tanah yang 
sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. 

 
Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan ber-dasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil 
yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru 
lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar. Dalam pada itu, melalui pewa-risan, pemisahan 
dan pemberian-pemberian hak baru, jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar 
selama pembangunan Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 juta. 
Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping keku-rangan 
anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan obyektif tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya 
besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat 



pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum 
untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya 
pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu 
maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan 
memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan 
penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaf-taran tanah, yang pada kenyataannya tersebar 
pada banyak peraturan per-undang-undangan. 

 
Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah 
ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah 
diselenggara-kan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang per-tanahan dan 
bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif,  tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan 
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti 
yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat 
(2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara 
sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan 
atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas 
permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal. 

 
Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hal yang belum jelas dalam 

peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaf-taran tanah itu sendiri, azas-azas dan tujuan 
penyelenggaraannya, yang disamping untuk memberi kepastian hukum sebagaimana disebut di atas 
juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik 
dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersang kutan. Prosedur pengumpulan data penguasaan 
tanah juga dipertegas dan dipersingkat serta disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum di 
bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak 
dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat 
letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta 
penyediaan peta bersekala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaf-taran tanah merupakan hal 
yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang 
serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam 
penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut. Perkembangan teknologi 
pengukuran dan pemetaan, seperti cara penentuan titik melalui Global Positioning System (GPS) dan 
komputerisasi pengolahan, penyajian dan penyimpanan data, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan 
dapat dipakai di dalam pendaftaran tanah. Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang 
tanah yang harus didaftar penggunaan teknologi modern, seperti Global Posisitioning System (GPS) 
dan komputerisasi pengo-lahan dan penyimpanan data perlu dimungkinkan yang pengaturannya 
diserahkan kepada Menteri. 

 
Disamping pendaftaran tanah secara sistematik pendaftaran tanah secara sporadik juga akan 

ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam Kenya-taannya akan bertambah banyak permintaan untuk 
mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan 
makin meningkat kegiatannya. Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena melalui cara 
yang akan didaftar dari pada melalui pendaf-taran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya 
datang dari Pemerin-tah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang di-



perlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka 
waktu yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan 
agar berjalan lancar. 

 
Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap 

mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya menurut Peraturan Pemerintah 
ini pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau 
masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan sertipikat 
sebagai tanda bukti haknya. 

 
Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam 

Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, 
yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa 
selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam 
sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hokum sehari-hari maupun 
dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat 
ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa 
orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, 
jika selama 5 (lima) tahun sejak di-keluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada 
Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad 
baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan huum yang mendapat 
persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini). 

 
Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertipikat merupakan alat 

pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka 
memberikan jaminan kepastian hokum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti 
praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. 

 
Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik 

kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun 
kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan 
pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya. 

 
Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama-tama 

diusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Baru setelah 
usaha penyelesaian secara damai tidak membawa hasil, dipersilahkan yang bersangkutan 
menyelesaikannya melalui Pengadilan. 

 
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka 

pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
serta cara melaksanakannya men-dapat pengaturan juga dalam Peraturan Pemerintah ini. 

 
Tidak adanya sanksi bagi pihak yang berkepentingan untuk mendaf-tarkan perbuatan-

perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT, diatasi dengan 
diadakannya ketentuan, bahwa PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan menyampaikan akta tanah 
yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk 



keperluan pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukan mengingat dalam praktek tidak selalu berkas 
yang bersangkutan sampai kepada Kantor Pertanahan. 
 

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah yang baru 
mengenai pendaftaran tanah ini disamping tetap melak-sanakan pokok-pokok yang digariskan oleh 
UUPA, memuat penyempurnaan dan penegasan yang diharapkan akan mampu untuk menjadi 
landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pendaftaran tanah yang lebih cepat. 

 
PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 2 
 
 Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya 

maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 
terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, 
bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri. 

 
 Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya 

dengan memperhatikan kebutuhan dan kemam-puan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang 
diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak 
yang memerlukan. 

 Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksa-naannya dan 
kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan 
yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan 
yang terjadi di kemudian hari. 

 
 Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan 

berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan 
keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang 
benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka. 

 
Pasal 3 
 
 Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupa-kan tujuan utama 

pendaftaran tanah yang diperintahkan Pasal 19 UUPA. 
 Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimak-sudkan terciptanya suatu 

pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk 
Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah 
didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib 
administrasi di bidang per-tanahan. 



Pasal 4 
 
 Ayat (1) 
   
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
   
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
  
  Cukup jelas 
 
Pasal 5 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 6 
 
 Ayat (1) 
 
  Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang pelaksana-annya ditugaskan kepada 

Pejabat lain, adalah kegiatan yang peman-faatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah 
kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan 
fotogrametri dan lain sebagainya. 

Ayat (2) 
 
  Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu adalah misalnya pembuatan akta PPAT 

oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang, ajudikasi 
dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Panitia Ajudikasi dan lain sebagainya. 

 
Pasal 7 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada 

PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT 
Sementara adalah pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, 
misalnya Kepala Desa. 

 
  



 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
Pasal 8 
 
 Ayat (1) 
 
  Mengingat pendaftaran tanah secara sistematis pada umumnya ber-sifat missal dan besar-

besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia 
yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan 
tidak terganggu. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3)  
 
  Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang 

mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia 
Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat. 

 
 Ayat (4) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (5) 
 
  Cukup jelas 
Pasal 9 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus tanah Negara dilakukan dengan 

mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertipikat. 
 
Pasal 10 
 
 Ayat (1) 
 
  Desa dan kelurahan adalah satuan wilayah Pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 



 
 Ayat (2) 
 
  Areal hak guna usaha, hak pengelolaan dan tanah Negara umumnya meliputi beberapa 

desa/kelurahan. Demikian juga obyek hak tang-gungan dapat meliputi beberapa bidang tanah 
yang terletak di beberapa desa/kelurahan. 

Pasal 11 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 12 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 13 
  
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah, maka 

kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri. 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
Ayat (4) 
 
  Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang 

tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 
 
Pasal 14 
  
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
  



 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 15 
 
 Ayat (1) 
 
  Di dalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik 

mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk 
pelaksanaan pen-daftaran tanah secara sistematik yang dimaksud pada ayat ini, selain 
digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pen-daftaran tanah secara 
sistematik, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di 
atas. 

 
Ayat (2) 
 
  Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran tanah 

secara sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan dengan bidang-bidang tanah lain dalam 
suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertipikat ganda atas satu bidang tanah. 

 
Pasal 16 
 
 Ayat (1) 
 
  Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin 

letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk maksud 
tersebut diperlukan titik-titik dasar teknik nasional. 

 
 Ayat (2) 
 
  Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu 

pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol 
ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. 

 
 Ayat (3) 
 
  Lihat penjelasan ayat (2) 
 Ayat (4) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (5) 
 
  Cukup jelas 
 



 
 
Pasal 17 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Dalam kenyataannya banyak bidang tanah yang bentuknya kurang baik, dengan dilakukannya 

penataan batas dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut tertata dengan baik. 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (4) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 18 
 
 Ayat (1) 
 
  Gambar situasi yang dimaksud pasal ini adalah dokumen penunjuk obyek suatu hak atas tanah 

menurut ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yaitu yang 
diatur dalam Per-aturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok 
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Sebagaimana diatur dalam Per-aturan Pendaftaran 
Tanah Nomor 10 Tahun 1961. 

  Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalah orang atau badan 
hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA, baik yang sudah bersertipikat 
maupun yang belum bersertipikat. 

 
 Ayat (2) 
 
  Yang dimaksud hak baru adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah Negara. 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (4) 
 
  Cukup jelas 
 



 Ayat (5) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 19 
 
 Ayat (1) 
 
  Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas 

bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang 
menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda 
semacam ini maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak 
diperlukan. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 
  Ketentuan ini berlaku juga, jika pemegang hak atas tanah yang ber-sangkutan atau mereka 

yang mempunyai tanah yang berbatasan, biarpun sudah disampaikan pemberitahuan 
sebelumnya, tidak hadir pada waktu diadakan pengukuran. 

Ayat (4) 
 
  Yang dimaksud dengan gambar ukur adalah hasil pengukuran dan pemetaan di lapangan 

berupa peta batas bidang atau bidang-bidang tanah secara kasar. 
  Catatan pada gambar ukur didasarkan pada berita acara pengukuran sementara. 
 
 Ayat (5) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 20 
 
 Ayat (1) 
 
  Pemetaan bidang-bidang tanah bisa dilakukan langsung pada peta dasar pendaftaran, tetapi 

untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri 
dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukuran batas 
bidang tanah yang akan dipetakan. 

 
  
 
 
 



 Ayat (2) 
 
  Yang dimaksud dengan peta lain adalah misalnya peta dari instansi Pekerjaan Umum atau 

instansi Pajak, sepanjang peta tersebut meme-nuhi persyaratan teknis untuk pembuatan peta 
pendaftaran. 

  
 Ayat (3) 
 
  Dalam keadaan terpaksa pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersamaan 

dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang 
sekelilingnya yang berbatasan, sehingga letak relative bidang tanah itu dapat ditentukan. 

 
 Ayat (4) 
 
  Pengaturan oleh Menteri menurut ayat ini meliputi pula pengaturan mengenai licensed 

surveyor. 
 
Pasal 21 
 
 Ayat (1) 
 
  Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, 

lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah 
pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya 
kemudian. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 22 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Dalam peraturan pendaftaran tanah yang lama surat ukur yang dimaksud ayat ini disebut 

gambar situasi. 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 



Pasal 23 
 
 Huruf a 
 
  Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah Negara dapat 

dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secara umum. 
 
  
 
 Huruf b 
  Cukup jelas 
  
 Huruf c 
 
  Yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 
  Ketentuan mengenai pembukuan wakaf ditinjau dari sudut obyeknya pembukuan tersebut 

merupakan pendaftaran untuk pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan 
sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah hak milik. 

 
 Huruf d 
 
  Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak pemilikan individual atas suatu satuan rumah 

susun tertentu, yang meliputi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hak 
bersama atas apa yang disebut bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, tempat 
bangunan rumah susun itu didirikan. Pembukuan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan 
berdasarkan Akta Pemisahan, yang menunjukkan satuan rumah susun yang mana yang 
dimiliki dan berapa bagian proporsional pemiliknya atas benda-benda yang dihaki bersama 
tersebut.  

  Yang dimaksud dengan Akta Pemisahan adalah Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

  Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertama kali, biarpun hak atas tanah tempat 
bangunan gedung yang bersangkutan berdiri sudah didaftar. 

 
 Huruf e 
 
  Yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta Pemberian Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

 
 
 
 
 
 
 



Pasal 24 
 
 Ayat (1) 
 
  Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak 

pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak 
berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. 

 
  Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa : 
 
  a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie 

(S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan 
dikonversi menjadi hak milik; atau 

 
  b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie 

(S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau 

  c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang 
bersangkutan; atau 

 
  d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 

Tahun 1959; atau 
 
  e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang ber-wenang, baik sebelum ataupun 

sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang 
diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau 

 
  f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh 

Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini; atau 

 
  g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; 

atau 
 
  h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau 
 
  i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum 

dibukukan; atau 
 
  j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau 
  k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau 
 



  l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan; atau 

 
  m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. 
 
  Dlam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu 

dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat 
dipercaya kebenaran-nya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaf-taran tanah secara sporadik. 

  Yang dimaksud dengan saksi adalah orang cakap memberi kesaksian dan mengetahui 
kepemilikan tersebut. 

 
  
 
 Ayat (2) 
 
  Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti 

kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk 
lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak 
berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti pengua-saan fisik yang telah 
dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. 

  Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
 
  a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan 

dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut; 
 
  b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu 

gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau 
desa/kelurahan yang bersangkutan; 

 
  c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya; 
 
  d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui 

pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26; 
 
  e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas; 
 
  f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan 

dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pen-
daftaran tanah secara sporadik. 

 
 
 
 



Pasal 25 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 26 
 
 Ayat (1) 
 
  Yang diumumkan pada dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang akan dijadikan dasar 

pendaftaran bidang tanah yang bersang-kutan. 
  Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara sistematik pengumuman 

tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah dalam wilayah yang telah 
ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap. 

  Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 hari dan di pengumuman 
pendaftaran tanah secara sporadik 60 hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara 
sistematik ini merupakan pendaftaran tanah secara missal yang diketahui oleh masyarakat 
umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah 
secara sporadik sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas. 

  
Ayat (2) 
 
  Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnya Kantor Rukun 

Warga, atau lokasi tanah yang bersangkutan. Untuk penentuan ini Menteri akan mengaturnya 
lebih lanjut. 

 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (4) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 27 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
  



 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 28 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang tidak dapat 

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1), bukan merupakan alasan menunda dilakukannya pembuatan berita acara hasil pengu-
muman data fisik dan data yuridis. 

 
 Ayat (3) 
 
  Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pengesahan data fisik dan data yuridis 

bidang tanah sebagaimana adanya. Oleh karena itu data tersebut tidak selalu cukup untuk 
dasar pembukuan hak. Kadang-kadang data yang diperoleh hanya tepat untuk pembuku-an 
hak melalui pengakuan hak berdasarkan pembuktian menurut Pasal 24 ayat (2). Kadang-
kadang dari penelitian riwayat tanah ternyata bahwa bidang tanah tersebut adalah tanah 
Negara, yang apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diberikan kepada pemohon 
dengan sesuatu hak atas tanah. 

 
Pasal 29 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 



 
Pasal 30 
 
 Ayat (1) 
 
  Huruf a 
 
   Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan 

informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu data fisik dan data yuridis 
mengenai bidang tanah yang sudah dinilai cukup untuk dibukukan tetap dibukukan 
walaupun ada data yang masih harus dilengkapi atau ada keberatan dari pihak lain 
mengenai data itu. Dengan demikian setiap data fisik dan data yuridis mengenai bidang 
tanah itu, ter-masuk adanya sengketa mengenai data itu, semuanya tercatat. 

  Huruf b 
  
   Ketidak lengkapan data yang dimaksud pada huruf b dapat mengenai data fisik, misalnya 

karena surat ukurnya masih di-dasarkan atas batas sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (3), dan dapat pula mengenai data yuridis, misalnya belum 
lengkapnya tanda tangan ahli waris. 

 
  Huruf c, d dan e 
 
   Sengketa yang dimaksud pada huruf c, d, dan e juga dapat mengenai data fisik maupun 

data yuridis. 
   Dalam hal sengketa tersebut sudah diajukan ke Pengadilan dan ada perintah untuk status 

quo atau ada putusan mengenai sita atas tanah itu, maka pencantuman nama pemegang 
hak dalam buku tanah ditangguhkan sampai jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut, 
baik melalui putusan Pengadilan maupun berdasarkan cara damai. 

   Perintah status quo yang dimaksud disini haruslah resmi dan tertulis dan sesudah sidang 
pemeriksaan mengenai gugatan yang bersangkutan berjalan diperkuat dengan putusan 
peletakan sita atas tanah yang bersangkutan. 

 
 Ayat (2) 
 
  Waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup untuk menganggap bahwa data fisik maupun data 

yuridis yang kurang lengkap pembuktiannya itu sudah benar adanya. 
  
Ayat (3) 
 
  Penyelesaian secara damai dapat terjadi di luar maupun dalam Pengadilan. 
  Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak yang berkeberatan atas data fisik maupun data 

yuridis yang akan dibukukan tidak mengaju-kan gugatan ke Pengadilan mengenai hal yang 
disengketakan itu, keberatannya dianggap tidak beralasan  dan catatan mengenai adanya 
keberatan itu dihapus. 



  Apabila dalam waktu yang ditentukan keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan, catatan itu 
dihapus setelah ada penyelesaian secara damai atau putusan Pengadilan mengenai sengketa 
tersebut. 

 
 Ayat (4) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (5) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 31 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
  Penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan 

haknya. Oleh karena itu sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana 
dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidak pastian 
mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam 
pembukuannya sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), pada prinsipnya sertipikat belum 
dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu mengenai ketidaklengkapan data fisik yang tidak 
disengketakan, sertipikat dapat diterbitkan. 

  Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah apabila data fisik bidang tanah yang 
bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (3). 

 
 Ayat (3) 
 
  Sertipikat tanah wakaf diserahkan kepada Nadzirnya. 
  Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertipikat diterima-kan kepada ahli 

warisnya atau salah seorang ahli waris dengan per-setujuan para ahli waris yang lain. 
 
 Ayat (4) 
 
  Dalam hal hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan seorang laki-laki 

yang beristeri atau seorang perempuan yang bersuami surat penunjukan tertulis termaksud 
tidak diperlukan. 

  
 Ayat (5) 
 
  Dengan adanya ketentuan ini tiap pemegang hak bersama memegang sertipikat yang 

menyebutkan besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. 



  Dengan demikian masing-masing akan dengan mudah dapat melaku-kan perbuatan hukum 
mengenai bagian haknya yang bersangkutan tanpa perlu mengadakan perubahan pada surat 
tanda bukti hak para pemegang hak bersama yang bersangkutan, kecuali kalau secara tegas 
ada larangan untuk berbuat demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersama 
yang lain. 

 
 Ayat (6) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 32 
 
 Ayat (1) 
 
  Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat 

dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima 
sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum 
dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur 
yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. 

  
 Ayat (2) 
 
  Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan 

system publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan 
menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak 
menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan 
untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari 
pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang 
diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa 
pendaftaran berbagai peristiwa hukum  merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari 
ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpan-an dan 
penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam Peraturan Pemerintah 
ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan penyajian data yang benar, 
karena pendaf-taran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu 
diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. 

  Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif 
dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak, yang 
dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku 
tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 

  Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang nama-nya tercantum sebagai 
pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari 
pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan 
menggunakan lembaga acquiitieve verjaring atau adverse possession. 

  Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga 
tersebut, karena hukum adat tidak mengenal-nya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga 



yang dapat diguna-kan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pen-
daftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adapt jika seseorang selama 
sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang 
lain, yang memper-olehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut 
kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah 
karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini. 

  Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan 
ketentuan hukum baru, melainkan merupa-kan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada 
dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah 
Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan 
dalam UUPA mengenai penelantaran tanah. 

 
Pasal 33 
 
 Ayat (1) 
 
  Karena pada dasarnya terbuka bagi umum dokumen yang dimaksud ayat ini disebut daftar 

umum. 
 
 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 34 
 
 Ayat (1) 
 
  Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang 

berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan 
sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, 
buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepen-tingan berhak untuk mengetahui 
keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang 
bersang-kutan. 

 
 Ayat (2) 
 
  Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan memuat 

keterangan mengenai orang perseorangan atau badan hukum dalam hubungan dengan tanah 
yang dimilikinya. Keterangan ini diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah untuk 
keperluan pelaksanaan tugasnya. 

 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 



Pasal 35 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat ini 

maka apabila ada instansi yang mengang-gap perlu untuk memeriksanya, pemeriksaan 
dokumen itu wajib dilakukan di Kantor Pertanahan. Pengecualian ketentuan ini adalah 
sebagaimana diatur dalam ayat (4). 

 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (4) 
 
  Setelah diperlihatkan dan jika diperlukan dibuatkan petikan, salinan atau rekamannya seperti 

dimaksud dalam ayat (3), dokumen yang ber-sangkutan dibawa dan disimpan kembali di 
tempat yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2). 

 
 Ayat (5) 
 
  Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dan dalam bentuk film akan 

menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan. Tetapi 
penyelenggaraannya memerlukan per-siapan peralatan dan tenaga serta dana yang besar. 
Maka pelaksana-annya akan dilakukan secara bertahap. 

 
 Ayat (6) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (7) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 36 
 
 Ayat (1) 
 
  Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan 

bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau 
diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar. 

 



 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 37 
 
 Ayat (1) 
Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan untuk daerah-daerah yang 

terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), untuk 
memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. 

 
Pasal 38 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 39 
 
 Ayat (1) 
 
  Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran 

tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat 
untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu 
PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum 
yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat 
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. 

 
  Yang dimaksud dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak 

dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan 
perbuatan hukum pemindahan hak. 

 
  Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah misalnya larangan yang diadakan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang 
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan 



Bangunan untuk membuat akta, jika kepadanya tidak diserahkan fotocopy surat setoran pajak 
penghasilan yang bersangkutan. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 40 
 
 Ayat (1) 
 
  Selaku pelaksana pendaftaran tanah PPAT wajib segera menyampai-kan akta yang dibuatnya 

kepada Kantor Pertanahan, agar dapat dilaksanakan proses pendaftarannya oleh Kepala 
Kantor Pertanahan. 

 
 
 Ayat (2) 
 
  Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dengan berkas-berkasnya kepada Kantor 

Pertanahan. Pendaftaran kegiatan selanjut-nya serta penerimaan sertipikatnya menjadi urusan 
pihak yang ber-kepentingan sendiri. 

 
Pasal 41 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Untuk menghindarkan terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas obyeknya perlu diminta 

keterangan yang paling mutakhir mengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang 
dari Kantor Per-tanahan. 

 
 Ayat (3) 
 
  Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber informasi yang mutakhir mengenai tanah atau satuan 

rumah susun yang akan dilelang, keterangan ini sangat penting bagi Pejabat Lelang untuk 
memperoleh keyakinan tentang obyek lelang. Oleh karena itu surat keterangan tersebut harus 
tetap diterbitkan, walaupun tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan sedang dalam 
sengketa atau dalam status sitaan. 

  
 Ayat (4) 
 
  Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan, hak 

tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan sita Panitia Urusan Piutang Negara. 



Dalam pelelangan eksekusi kadang-kadang tereksekusi menolak untuk menyerahkan 
sertipikat asli hak yang akan dilelang. Hal ini tidak boleh menghalangi dilaksa-nakannya 
lelang. Oleh karena itu lelang eksekusi  tetap dapat dilaksa-nakan walaupun sertipikat asli 
tanah tersebut tidak dapat diperoleh Pejabat Lelang dari tereksekusi. 

 
 Ayat (5) 
 
  Dokumen ini akan dijadikan dasar pendaftaran peralihan haknya. 
 
Pasal 42 
 
 Ayat (1) 
 
  Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena huum pada saat pemegang hak yang 

bersangkutan meninggal dunia. 
  Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai 

siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. 
  Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan 

perlindungan huum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, 
agar data yang tersim-pan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. 

  Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat 
Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. 

 
 Ayat (2) 
 
  Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang me-wariskan diperlukan 

karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama 
kali hak yang bersang-kutan atas nama yang mewariskan. 

 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (4) 
 
  Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku bagi para ahli 

waris sudah ternyata suatu hak yang merupakan harta waris jatuh pada seorang penerima 
warisan tertentu, pendaftaran peralihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti 
peralihan hak lain, misalnya akta PPAT. 

 
 Ayat (5) 
 
  Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian hak tersebut 

selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51. 
 
 



Pasal 43 
 
 Ayat (1) 
 
  Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak 

didahului dengan likuidasi terjadi karena hukum (Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Koperasi). Karena itu cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan terjadinya 
penggabungan atau peleburan tersebut. Ketentuan ini secara mutatis mutandis berlaku untuk 
penggabungan atau peleburan badan hukum lain. 

 
 Ayat (2) 
 
  Dalam rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak, yang kalau mengenai tanah dibuktikan 

dengan akta PPAT. 
 
 
 
Pasal 44 
 
 Ayat (1) 
 
  Dipandang dari sudut hak tanggungan, pendaftaran pemberian hak tanggungan merupakan 

pendaftaran pertama. Dipandang dari sudut hak yang dibebani, pencatatannya dalam buku 
tanah dan sertipikat tanah yang dibebani merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 45 
 
 Ayat (1) 
 
  Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. 

Oleh karena itu apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang 
bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor 
Pertanahan, maka pendaftaran tanah menurut pem-batalan perbuatan hukum itu harus 
didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai 
perbuatan hukum yang baru. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 



 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 46 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 47 
 
 Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapus atau terputus. 

Oleh karena itu untuk pendaftarannya tidak perlu dibuatkan buku tanah dan sertipikat baru. 
 
Pasal 48 
 
 Ayat (1) 
 

Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh 
mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
misalnya ketentuan landreform (lihat ayat (4)) 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 
  Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak 

tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu pemecahan tanah itu hanya boleh 
dilakukan setelah diper-oleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang berwenang 
menyetujui penghapusan beban lain yang bersangkutan. 

  Beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hak tersebut dibebani hak 
tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetap membebani bidang-bidang hasil 
pemecahan itu. 

  
 Ayat (4) 
 
  Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan 

adalah Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 
 
Pasal 49 
 
 Ayat (1) 
 
  Dalam pemisahan bidang tanah menurut ayat ini bidang tanah yang luas diambil sebagian 

yang menjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak 



berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya. Istilah yang digunakan adalah 
pemisahan, untuk membedakannya dengan apa yang dilakukan menurut Pasal 48. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 50 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
   
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 51 
 
 Ayat (1) 
 
  Pada saatnya suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, 

perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang hak 
bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaf-
tarannya. Dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh 
bagian. Dalam pembagian harta waris seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya 
sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati oleh seluruh 
penerima warisan sebagai pemegang hak bersama. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 52 
 
 Ayat (1) 
  Untuk mencatat hapusnya hak atas tanah yang dibatasi masa berlaku-nya tidak diperlukan 

penegasan dari Pejabat yang berwenang. 



  Dalam acara melepaskan hak, maka selain harus ada bukti, bahwa yang melepaskan adalah 
pemegang haknya, juga perlu diteliti apakah pemegang hak tersebut berwenang untuk 
melepaskan hak yang ber-sangkutan. 

  Dalam hal hak yang dilepaskan dibebani hak tanggungan diperlukan persetujuan dari kreditor 
yang bersangkutan. 

  Demikian juga ia tidak berwenang untuk melepaskan haknya, jika tanah yang bersangkutan 
berada dalam sita oleh Pengadilan atau ada beban-beban lain. 

 
Ayat (2) 
 
  Dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Pertanahan dapat mengumum-kan hapusnya hak yang 

sertipikatnya tidak diserahkan kepadanya untuk mencegah dilakukannya perbuatan hukum 
mengenai tanah yang sudah tidak ada haknya tersebut. 

 
Pasal 53 
 
 Hak tanggungan merupakan accessoir pada suatu piutang tertentu, karenanya menurut hukum 

mengikuti peralihan piutang yang bersang-kutan. Maka untuk peralihannya tidak diperlukan 
perbuatan hukum ter-sendiri dan pendaftarannya cukup dilakukan berdasarkan bukti cessie, 
subrogasi ataupun pewarisan piutangnya yang dijamin. 

 
Pasal 54 
 
 Ayat (1) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Kedua dokumen yang dimaksud ayat ini merupakan pernyataan tertulis dari pemegang hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. 
 
Pasal 55 
 
 Ayat (1) 
 
  Yang dimaksudkan dengan Pengadilan adalah baik badan-badan Per-adilan Umum, Peradilan 

Tata Usaha Negara ataupun Peradilan Agama. 
 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 



  Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksana-kan lebih dahulu oleh 
Pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

 
Pasal 56 
 
 Yang dimaksud pemegang hak yang ganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya 

berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai orang perseorangan 
maupun badan hukum. 

 
Pasal 57 
 
 Ayat (1) 
 
  Untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan, di waktu yang lampau telah beberapa kali 

dilakukan penggantian blangko sertipikat. Sehubungan dengan itu apabila dikehendaki oleh 
pemegang hak, sertipikatnya boleh diganti dengan sertipikat yang menggunakan blanko baru. 

  Diterbitkannya sertipikat pengganti dilakukan apabila dan sesudah semua ketentuan dalam 
Bab VI Peraturan Pemerintah ini dipenuhi. 

 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (4) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 58 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 59 
 
 Ayat (1) 
 
  Dalam hal hak atas tanah berdasarkan akta yang dibuat oleh  PPAT sudah berpindah kepada 

pihak lain, tetapi sebelum peralihan tersebut didaftar sertipikatnya hilang, permintaan 
penggantian sertipikat yang hilang dilakukan oleh pemegang haknya yang baru dengan 
pernyataan dari PPAT bahwa pada waktu dibuat akta PPAT sertipikat tersebut masih ada. 

 
  
 



Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (4) 
 
  Keberatan dianggap beralasan apabila misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa sertipikat 

tersebut tidak hilang melainkan dipegang olehnya berdasarkan persetujuan pemegang hak 
dalam rangka suatu perbuatan hukum tertentu. 

  
 Ayat (5) 
 
  Cukup jelas 
  
 Ayat (6) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (7) 
 
  Di daerah-daerah tertentu pengumuman yang dimaksud pada ayat (2) memerlukan biaya yang 

besar yang tidak sebanding dengan harga tanah yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu 
Menteri dapat menentukan cara pengumuman lain yang lebih murah biayanya. 

 
Pasal 60 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2) 
 
  Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum mengenai 

tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan sertipikat yang telah tidak 
berlaku. 

  Sertipikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku hak yang bersangkutan telah berpindah kepada pembeli lelang dengan telah 
dimenangkannya lelang serta telah dibayarnya harga pembelian lelang. 

 
 
 
 
 



Pasal 61 
 
 Ayat (1) 
  Peraturan Pemerintah ini dimaksud adalah Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Peneri-maan Negara Bukan Pajak 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (3) 
 
  Cukup jelas 
 
 Ayat (4) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 62 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 63 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 64 
 
 Ayat (1) 
 
  Ketentuan peralihan ini memungkinkan Peraturan Pemerintah ini segera dapat dilaksanakan di 

seluruh Indonesia. 
 
 Ayat (2) 
 
  Cukup jelas 
 
Pasal 65 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 66 
 
 Cukup jelas 
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