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Harapan saya, semoga Tuhan Yang Maha Fengasih meroberi 
balasan yang sesuai dengan jaea-jasa yang telah diberikan 
oleh mereka*

Akhirnya, saya menyadari bahwa sebagai manusia tidak 
luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu besar 
harapan saya akan kritik dan saran untuk perbaikan tulican 
ini«

Surabaya, 15 Juli 1994

Humam Hidajat
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas mengenai sejarah pertanahan dan konversinya dalam 

pembentukan tanah kapling, khusuanya jual bell tanah kapling PT RM di Nginden, 

perbedaan antara perbuatan hukum yang dilakukan di hadapan Notaris dengan di 

hadapan PPAT sehubungan jual beli tanah kapling, dan upaya-upaya apakah yang 

harus dilakukan para pihak di dalam melakukan jual beli tanah kapling secara aman, 

termasuk mengetahui Rencana Umum Tata Ruang Kota di daerah lokasi tanah kapling. 
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I. URAIAN FAKTA
Permasalahan tanah sering muncul di kota-kota besar, 

eeperti halnya di kota Surabaya. Hal ini berdasarkan pada 
perbandingan antara jumlah penduduk yang meningkat dengan 
pesat dan terbatasnya tanah yang tersedia. Persoalan ber- 
tambah rumit dengan adanya pertambahan yang meningkat pada 
perusahaan tanah maupun perusahaan perumahan. Dengan demi- 
kian terjadi persaingan yang ketat di antara para peruaa- 
haan tanah maupun perusahaan perumahan untuk mendapatkan 
tanah sebagai lahan usahanya. Persaingan yang demikian itu 
mengarah pada praktek perolehan tanah secara spekulasi de
ngan perhitungan untuk mendapatkan keuntungan besar dan 
relatif cepat.

Di siei lain dari tahun ke tahun kebutuhan akan ta
nah semakin meningkat. Hal demikian itu mengakibatkan har- 
ga tanah semakin membumbung tinggi sehingga tidak terjang- 
kau oleh kemampuan beli dari para anggota masyarakat yang 
berpenghasilan rendah*

Di aalah satu media massa, Harian Surya, pada hari 
Rabu tanggal 30 Maret 1994 telah diiklankan penjualan ta
nah kapling dengan lokaai di Rnngkut sebelah timur kampus 
UPH Veteran Surabaya. Tanah kapling tersebut berukuran 
10 x 20 m dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.100*000, 
00 dan angsuran perbulan Rp*l00.000,00* Calon pembeli da
pat memperoleh informasi selanjutnya di jalan Nginden 45

___   •
, M i L i l  .

FEKFUbiAKAAP 
I -TOlTBILSiTA*

S U K A » A * *
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Surabaya* Setelah dihubungi, ternyata penjualan tanah ka
pling dengan angsuran dilakeanakan oleh PT HM. PT tersebut 
bergerak di bidang usaha pengelolahan tanah, kontraktor, 
perdagangan umum, industri dan jasa*

Dari surat pengumuman kepada caloii pembeli yang di- 
keluarkan oleh Direktur PT RM tertanggal 6 Nopember 1993» 
STo. 001/PT RM/SE/XI/1993 perihal persyaratan dan ketentuan 
amum pembelian tanah kapling di desa Medokan Ayu Kecamatan 
Rungkut Surabaya, telah dijelaskan tanah tersebut adalah 
tanah kapling bekas tambak non produktif terletak di kawa- 
san Surabaya Timur yang direncanakan untuk pengembangan 
kota.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa tanah kapling yang 
dijual berukuran rata-rata 10 x 20 m, dengan harga kredit 
Rp.8.500.000,00. Adapun rincian angsuran tersebut adalah 
uang muka Rp.100.000,00 ; uang administrasi Rp.20.000,00/ 
kapling ; dan biaya notaris Rp#20.000,00/ perjanjian. Se- 
dangkan sisanya sebesar Rp.8.400.000,00 dapat diangsur 
sebesar Rp.100.000,00 perbulan dengan masa angsuran seAa- 
ma tujuh tahun. Pembayaran angsuran harus urut setiap bu- 
lannya, tidak dibenarkan mendahului angsuran bulanan yang 
belum terbayar. Pembayaran angsuran ini pun hanya berlaku 
sampai akhir bulan saja. Apabila hal ini melewatinya maka 
akan dikenai denda sebesar 10# berturut-turut selama tiga 
bulan. Dan apabila empat bulan secara berturut-turut tidak
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terbayar angsuran maka dikenal harga baru. Selanjutnya da
pat pula dibatalkan atau dihapuskan dan uang yang masuk ti
dak dapat ditarik kembali.

Penjelaean berikutnya adalah tanah akan dikapling 
mendekati pelunasan setelah lebih dulu ditimbun tanah dan 
diratakan. Sedangkan surat tanah berupa SPOP ( Surat Pem- 
beritahuan Obyek Pajak ) akan dipecahkan dan biayanya di- 
tentukan kemudian. Biaya petok beton ditentukan Rp.30.000, 
00/ kapling. Dan apabila di kemudian hari ternyata tanah 
yang dikapling tersebut terkena proyek, maka perusahaan 
akan mengganti lokasi tanah kapling di desa Tambak Oso ke
camatan Waru kabupaten Sidoarjo.

Penjualan tanah kapling yang dilakukan PT RM hanya 
di hadapan Notaris. Hal ini memberi pemahaman aementara ke- 
pada anggota masyarakat sebagai calon pembeli bahwa hal 
itu seakan memastikan sebagai pemegang hak atas tanah yang 
telah dibelinya.

Sampai dengan uraian ini tampaklah bahwa keinginan 
para anggota masyarakat untuk memiliki tanah sebagai tem- 
pat tinggal adalah cukup tinggi. Namun dalam prakteknya 
eering terbentur dengan berbagai permasalahan yang timbul 
dalam memperoleh tanah. Dari uraian fakta yang demikian 
ini perlu diangkat dalam pembahasan penjualan tanah ka
pling.

3
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II* PERMASALAHAN
a* bagaimana eejarah pertanahan dan konversinya dalam pem- 

bentukan tanah kapling, khusuanya jual bell tanah ka
pling PT RM di Nginden ?

b. bagaimana perbedaan antara perbuatan hukum yang dilaku- 
kan di hadapan Kotaris dengan di hadapan PPAT sehubung- 
an jual beli tanah kapling ?

c* Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan para pihak di 
dalam melakukan jual beli tanah kapling secara aman, 
termaeuk mengetahui Reneana Umum Tata Ruang Kota di 
daerah lokasi tanah kapling ?

Ill* DASAR HUKUM
1* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Da- 

ear Pokok Agraria*
2* Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Undang-undang Nomor 24 lahun 1992 tentang Penataan 

Ruang*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Hak-hak 

Pfrnguaeaan Tanah-tanah Negara.
5* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pen- 

daftaran Tanah*
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Penunjukkan Pejabat yang dimaksudkan dalam pasal 19 Pe
raturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaf-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PRAKTEK JUAL BELI ... HUMAM HIDAJAT 



tax an Tanah serta hak dan kewajibannya.
7. Peraturan Menteri Agraria Homor 9 Tahun 1965 tentang Pe- 

laksanaan Konversi Hak Penguaeaan atas Tanah Negara*
8. Peraturan Menteri Agraria Homor 1 Tahun 1966 tentang 

Pendaftaran Hak Pakal dan Hak Pengelolaan.
9. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 

1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas 
Hak-hak Indonesia atas Tanah#

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 ten
tang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian 
hak atas bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pen- 
daftarannya.

11.Peraturan Menteri Negara/ Kepala Badan Pertanahan Na- 
sional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh 
Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bag! Perusahaan dalam 
Rangka Penanaman Modal.

12.Peraturan Jabatan Notaris/ PJS, dengan nama aslinya : 
Reglement op het notaris-ambt in lndonesie ( ordonnan- 
nantie van 11 Januari 1860, Staatblad 1860 no. 3/^* 
XVIII- 25 ).

13.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 26/DDA/ 
1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas 
Hak-hak Indonesia ataB Tanah.

14.Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Timur Nomor 192 Tahun 1992 tentang Perizinan Mengubah 
Status Tanah Sawah Menjadi Tanah Kering di Jawa Timur.

5
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IV, PttlBAHASAN
a* Se.jarah Pertanahan dan Konversinya dalam Pembentukan 

Tanah Kapling» Khususnya lual beli Tanah Kapling PT RM 
dl Nginden.

Sejarah pembaruan hukum pertanahan dan konversinya 
diavali dengan pengesahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pada tanggal 24 Sep
tember 1960. Salah satu ciri dari pembaruan hukum perta
nahan adalah negara dinyatakan bukan sebagai pemilik ta
nah. Sedangkan ciri lain dari pembaruan hukum pertanahan 
adalah dengan diadakan ketentuan-ketentuan peralihan dan 
konversi. Dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan per
alihan akan menghilangkan sifat dualisme dan pluralisme 
hukum pertanahan. Demikian halnya dengan diadakan konversi 
hak atae tanah sebelum berlakunya UUPA akan menjadi Sente- 
jenis hak atas tanah aebagaimana yang diatur di dalam UUPA. 
Dengan demikian semua jenis-jenis hak atae tanah yang ada 
pada seseorang dan badan hukum, baik itu dengan hukum ba- 
rat maupun hukum adat harus disesuaikan dengan hak atas 
tanah sebagaimana yang telah diatur dalam tJUPA.

Negara merupakan organises! kekuasaan yang tertinggi 
dan berdaulat atas wilayahnya. Adapun yang menjadi wilayah 
kekuasaan Republik Indonesia telah dijelaskan di dalam pa- 
sal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUPA. Dari pengertian ini berarti 
semua permukaan bumi yang disebut tanah diwilayah Indonesia
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pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai orga- 
nlsaal kekuasaan seluruh rakyat*

Negara memiliki hak menguaeai yang berartl memiliki 
kewenangan untuk memberi jenis-jenis hak atas tanah sesuai 
dengan peruntukan dan penggunaan perorangan maupun badan 
hukum. Dengan berdasarkan pasal 58 UUPA, Peraturan Pemerin- 
tah Homor 8 Tahun 1953 tentang Hak-hak pemguasaan tanah- 
tanah negara diberlakukan untuk instansi pemerintah yang 
menguasai tanah-tanah negara dengan menyimpangi seperlunya 
dari ketentuan tersebut. Selanjutnya telah dikeluarkan Pe
raturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang fielaksa- 
naan Konversi Hak Penguaeaan atas Tanah Negara dan Ketentu- 
an-ketentuan Kebijakeanaan jo Peraturan Menteri Agraria No
mor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pe
ngelolaan. Ketentuaan berikutnya untuk tanah-tanah yang 
ada di dalam hak pengelolaan dapat diberikan dengan suatu 
hak kepada pihak ketiga dengan berdasarkan Peraturan Men
teri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Per
mohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-bagian 
Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya. Dengan demiki- 
an pembentukan tanah kapling dapat berasal dari tanah atas 
hak pengelolaan yang dipeiiak-petakkan dan diberikan kepada 
pihak ketiga yang membutuhkan.

Selain tanah kapling dapat berasal dari bagian-bagian 
atas hak pengelolaan yang dapat dimohonkan hak guna ba-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PRAKTEK JUAL BELI ... HUMAM HIDAJAT 



ngunan paling lama 30 tahun, pembentukkan tanah kapling da 
pat berasal dari tanah-tanah bekas hak milik adat.

Pembentukkan tanah kapling menurut A, Kohar bahwa di 
dalam prakteknya sering dilakukan dengan cara pemberian su- 
rat kuasa menjual dari pemilik tanah bekas hak milik adat 
yang bukti haknya berupa surat petok pajak bumi kepada se- 
orang pengusaha. Tanah bekas hak milik adat akan dipetak- 
petakkan oleh pengusaha untuk menjadi tanah kapling* Pem- 
beli yang berminat melakukan perjanjian ikatan jual beli 
tanah kapling dengan pengusaha sebagai pemegang kuasa, ba- 
ik dengan pembayaran tunai maupun angeuran di hadapan No- 
tariB.1

Praktek jual beli tanah kapling yang berasal dari ta
nah bekas hak milik adat dengan hanya surat bukti petok pa- 
;Jak bumi maka yang perlu diperhatikan setelah diberlakukan 
UUPA adalah status hukum tanah* pemegang hak atas tanah, 
perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah dan data fisik 
tanah. Adapun ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 
konversi tanah bekas hak milik adat adalah Ketentuan- 
ketentuan Konversi UUPA dan peraturan-peraturan pelaksana- 
nya, diantaranya sebagai berikut : Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peratur
an Menteri Pertanian dan Agraria Homor 2 tahun 19&2 ten-

Â. Kohar* Notaris dalam Praktek Hukum, Alumni, Ban
dung, 1983, h. 172*
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tang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indo
nesia atas Tanah jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor SK 26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaf
taran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah.

Status hukum tanah bekas hak milik adat menurut pa- 
sal II Ketentuan-ketentuan Konversi DTJPA bahwa sejak berla- 
kunya UUP A menjadi hak milik sebagaimana yang dimaksud pa- 
sal 20 ayat 1 UUPA. Konversi atas tanah bekas hak milik 
adat itu tidak terjadi begitu Baja, namun harus melalui 
prosedur hukum yang telah ■ diatur di: dalam peraturan- 
peraturan pelaksanaan lainnya. Hal ini perlu diperhati- 
kan mengingat manakala terjadi perubahan pemegang hak atas 
tanah bekas hak milik adat, perbuatan hukum pemindahan hak 
atas tanah dan perubahan data fisik tanah akan mempenga- 
ruhi status hukum tanah bekas hak milik adat.

Manakala terjadi perbuatan hukum yang berkenaan de
ngan tanah bekas hak milik adat sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No
mor 2 Tahun 1962, yaitu peralihan hak atas tanah maka se- 
kaligus harus diadakan penegasan hak dan pendaftaran se
suai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961* Jika penegasan hak dan pendaftaran tidak dijalankan 
maka berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan 
Agraria Nomor 2 Tahun 1962, terhadap tanah tersebut di- 
anggap sebagai hak pakai dengan jangka waktu paling lama

9
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5 tahun dan sesudah jangka waktu tersebut lampau tanahnya 
menjadi tanah negara.

Sehubungan dengan penjualan tanah kapling di Nginden 
dengan lokasi di desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut, tanah 
tersebut merupakan tanah bekas tambak non produktif. Para 
petani tambak itu memiliki tanah yang berstatus bekas hak 
milik adat dengan surat bukti petok pajak bumi ( Petok D )• 
Bapak Her selaku investor telah menghubungi para petani 
tambak kemudian mengadakan perjanjian ikatan jual bell 
dan kuasa atas tanah bekas hak milik adat di hadapan No- 
tarie. Bapak Her selaku investor member! kuasa menjual 
kepada PT RM yang akan mengelola tanah tersebut menjadi 
tanah kapling, memasarkan dan menjual kepada pembeli yang 
benninat. Dengan demikian atas dasar surat kuasa menjual,
PT RM berlaku sebagai pemegang kuasa yang mempunyai wewe- 
nang menerima uang dari pembeli sebagai peaabayaratt har- 
ga tanah. secara angsuran, menandatangani dan memberl 
kuitansi eerta penyelesaian akta ikatan jual beli tanah 
kapling yang dianggap baik dan perlu dengan pembeli.

Pembeli yang telah melunaoi angsuran untuk harga ta
nah itu akan mendapatkan SPOP ( Surat Pemberltahuan Obyek 
Pajak ) yang telah dipecahkan atae na»a diri^ya das sa- 
linan akta ikatan jual beli tanah kapling yang akan dibe- 
rikan satu bulan kemudian.

Pembentukkan tanah kapling akan dilakukan menjelang
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pelunasan harga tanah oleh pembeli tanah kapling dengan t<?r- 
lebih dahulu dilakukan penimbunan tanah, diratakan dan dipa- 
sang petok beton dengan biaya yang sudah ditentukan PT RM.

Bari uraian tersebut di atas* perlu diungkapkan eta* 
tu8 hukum tanah bekas hak milik adat yang dikelola menjadi 
tanah kapling oleh PT RM* Para petani tambak itu hanya me* 
miliki surat petok pajak bumi (Petok D) dan tanah tersebut 
belum terdaftar seperti umumnya yang terjadi pada tanrh- 
tanah bekas hak-hak adat.

Di dalam prakteknya upaya terhadap konversi atas ta
nah bekas hak milik adat menjadi hak milik spbagaiaiana 
yang dimaksud dalam pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi 
UUPA banyak menghadapi kendala diantaranya, masih rendah- 
nya kesadaran hukum, dibutuhkan waktu yang lama dan biaya 
yang tidak sedikit. Upaya konversi terhadap tanah tersebut 
menurut Effendi Perangin* dapat berdasarkan Peraturan Pe- 
merin-tah Nomor 10 Tahun 1961 yang mewajibkan pemegang hak
atas tanah untuk segera mendaftarkan apabila terjadi pe-

2mindahan hak atas tanah.
Perbu.itan hukum yang dilakukan para pihak, seperti 

halnya perjanjian ikatan jual beli tanah bekas hak milik 
adat antara para petani tambak dengan Bapak ffer eelaku

11

pEffendi Perangin, Praktek Pengurusan Sertifikat 
Hak Atas Tanah, Ed. I, Cet. Ill, Ra'iawali. ‘Jakarta, 199?.
H n u : ----------
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1?

investor, perjanjian pemberian kuasa menjual antara Bapak 
Her dengan PT RM selaku pengelola tanah dan yang menjual 
tanah kapling, dan perjanjian ikatan jual beli tanah ka
pling antara PT RM dengan para pembeli yang berminat ada
lah perbuatan hukum yang tidak berkenaan dengan pemindah- 
an hak atas tanah.

Sehubungan dengan pemindahan hak atas tanah menurut 
Effendi Perangin, hal ini sering terjadi pada tanah bekas 
hak milik adat ysng belum terdaftar atau belum disertifi- 
katnya namun sudah dijual. Pemindahan hak atas tanah ti
dak dilakukan untuk menghindari diberlakukan ketentuan 
pasal 4 jo pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agra
ria Nomor 2 Tahun 1962 yang member! sanksi bahwa tanah 
tersebut bila tidak segera ditegaskan haknya dan didaf- 
tarkan berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 maka tanah tersebut dianggap sebagai hak 
pakai dengan jangka waktu 5 tahun dan sesudah jangka 
waktu tersebut lampau tanahnya menjadi tanah negara.^

Para pihak yang telah mengadakan perjanjian ikatan 
jual beli bekaa hak milik adat ini bukan pemindahan hak 
atas tanah, Karena itu tiada kewajiban penegaean dan pen- 
daftaran tanah untuk mendapatkan kepastian status hukum

^Effendi Perangin, ibid., h. 12.

M I L I K .  
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tanah tersebut,
Manakala hal ini dikehendaki adanya sertifikat hak 

atas tanah maka para petani tambak dapat mengajukan permo- 
honan penegasan hak dan pendaftarannya berdasarkan pasal 
18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pen
daftaran Tanah jo pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan 
Agraria Noboc 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan 
Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah jo Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 26/DDA/1970 ten
tang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak In
donesia atas Tanah.

Pertnohonan penegasan hak dan pendaf-tacan .bila 
tidak dilakukan maka status tanah bekas .hak. milik adat 
yang dikuasai oleh para petani tambak itu masih tetap se- 
mula dengan surat bukti petok pajak bumi (petok. D). Hal 
deraikian ini menurut A.P. Parlindungan, dapat terjadi ka- 
rena di dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No
mor 2 Tahun 1962 maupun Surat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor SK. 26/DDA/1970 belum mengatur kapan batas 
waktu berakhirnya konversi tanah bekas hak-hak Indonesia. 
Hal ini berbeda dengan pengaturan konversi tanah bekas 
hak-hak baret yang ditentukan batas waktu berakhixnya di 
dalam. Keputusan Preaiden Nomox 32 Tahun. 1972*^

4A.P.Parlindungan, Konversi Hak-hak Atas Tanah, Ed.
II, Cet. I, Mandar Maju, Bandung* l99o, h. 45-44.
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b. Perbedaan Perbuatan Hukum yang Dilakukan Para Plhak DI 
Hadapan Notaris dengan Di Hadapan PPAT Sehubungan ,1ual 
beli Tanah Kapling

1. Perjanjian ikatan jual beli tanah di hadapan Notaris.
Suatu perbuatan hukum seperti halnya jual beli mau

pun tukar menukar sepanjang tidak menyangkut hak atas ta
nah , sewa menyewa, ikatan jual beli itu aktanya dapat di- 
buat di hadapan notaria.

Di dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dapat di- 
baca mengenai bidang-bidang tugas pokok notaris yaitu mem- 
buat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan pene- 
tapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum.

Sehubungan dengan perbuatan hukum yang hanya eekedar 
berkenaan dengan tanah menurut Boedi Harsono bahwa tidak 
semua perbuatan hukum yang mengenai tanah termasuk hukum 
tanah. Perjanjian akan jual beli tanah, perjanjian utang 
piutang sekedar menunjuk bidang tanah tertentu sebagai ja- 
minannya, bukan perbuatan hukum yang mendapat pengaturan 
dalam hukum tanah yang bersangkutan. Perbuatan-perbuatan

5hukum tersebut termasuk bidang hukum perdata.
Pembuatan akta otentik berbagai perbuatan, perjanji

an dan penetapan di hadapan notaris dapat diartikan yang 
membuat akte itu adalah para pihak. Jadi kata sepakat yang

Boedi Harsono, MPPAT, Akta PPAT dan Permasalahan* 
nya" Yurldlka, no.2, Maret-April 1990, tahun V, h*69.

5
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tertuang dalam akte itu merupakan kalimat para pihak sen- 
diri. Notaris dalam menjalankan tugasnya hanya eekedar 
membantu raerumuskan kalimat para pihak, Hal demikian itu 
menurut Komar Andasa smita, adalah sesuai dengan praktek 
notaris sehari-hari. Selain membuat akta otentik sebagai 
tugas pokoknya, notaris bertindak selaku penaeehat hukum, 
terutama yang menyangkut masalah hukum perdata*^

Perbuatan hukum seperti perjanjian ikatan jual beli 
mengenai tanah ialah suatu perjanjian yang menyatakan pi
hak yang satu mengikatkan dirinya untuk menjual tanah de
ngan harga tertentu dan pihak lain mengikatkan diri untuk 
membeli tanah tersebut.

Perjanjian ikatan jual beli yang berkenaan dengan 
tanah tidak termasuk di dalam hukum tanah* Hal ini dise- 
babkan ikatan jual beli tanah tidak mengakibatkan peralih- 
an hak atas tanah. Dengan demikian ikatan jual beli tanah 
itu hanya sekedar janji atau ikatan untuk mengadakan jual 
beli. Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan pasal 
1339 (1) BW. Jelasnya perjanjian yang dibuat oleh para pi
hak secara sah akan berlaku seperti undang-undang bagi 
pembuatnya. Sedangkan untuk sahnya perjanjian ikatan jual 
beli berdasarkan pasal 1320 BW yang menyatakan sahnya per- 
setujuan pada umumnya.

13

Komar Andisasmita, Notaris Selayang Pandang, cet
II, Alumni, Bandung, 1983# ti• 7•
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Perjanjian ikatan Jual beli tanah ini tidak menim- 
bulkan akibat terhadap tanah* Pengaturan yang demikian itu 
tidak terkena pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 yang mewajibkan aktanya dibuat di hadapan PPAT. De
ngan demikian perbuatan hukum yang dilakukakan para pihak 
sehubungan dengan jual beli tanah kapling yang belum ber- 
sertifikat dapatlah dibuat aktanya di hadapan notaris. Pa
ra pihak yang membutuhkan akan dibuatnya akta notaris, cu- 
kup mengajukan Surat Pembayaran Pajak ( misal Ipeda atau 
SPOP ), Surat Penunjukan Tanah Kapling, Kartu Tanda Pendu- 
duk pembeli maupun penjual. Sedangkan saksi terdiri dua 
orang. Di Kantor notaris Masanya yang menjadi saksi ada
lah staf notaris* Bahkan pembeli maupun penjual bisa mem- 
bawa saksi sendiri. Adapun biaya pembuatan akta notaris 
antara i% - 1# dari harga kesepakatan* Hamun bisa terjadi 
tawar menawar diantara notaris dengan para pihak. Perjan
jian ikatan jual beli tanah seperti diuraikan diatas tidak 
perlu didaftarkan di kantor Bad an Pertanahan.

Sehubungan dengan penjualan tanah kapling yang ber- 
lokasi di Medokan Ayu Kecamatan Rungkut adalah perlu di- 
teliti mengenai status tanahnya. Di dalam iklan dan motto 
telah diiklankan bahwa PT RM selaku perusahaan yang berge- 
rak dalam usaha jual beli tanah kapling sejak tahun 1982 
dan dapat dipercaya. Setelah dihubungi di kantor PT RM, 
diperoleh keterangan bahwa harga tanah kapling telah di-

5 o
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lunasi maka pembeli tanah kapling akan memperoleh SPOP 
( Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ) yang dipecahkan atas 
namanya. Dengan demikian tanah tersebut belum bersertifi- 
kat maka yang ada surat bukti pembayaran pajak. Menurut 
Mahkamah Agung dalam beberapa keputusannya telah menyata
kan bahwa surat pajak, bukan bukti pemilikan hak atas ta
nah. Surat pajak tanah hanyalah memberitahukan bahwa yang
membayar atau wajib pajak adalah orang namanya tercantum

7dalam surat pajak.
Perjanjian ikatan jual beli tanah kapling ini dila

kukan di hadapan notaris. PT RM telah membuat akta per
janjian ikatan jual beli tanah secara baku. Hal ini ber- 
arti klausula-klausula perjanjian ikatan jual beli telah 
dibuat oleh PT RM secara sepihak dan dituangkan dalam 
bentuk formulir tertentu. Akhirnya pembeli tidak mempu- 
nyal peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan 
terhadap klausula dalam perjanjian yang sudah dibakukan* 
Di dalam praktek sering terjadi pembeli tanah kapling itu 
tertarik begitu saja dan tidak meneliti akibat-akibat ke- 
lak dikemudian hari. Pembeli percaya dan bersedia mengi- 
katkan diri dalam perjanjian tersebut dengan cukup membu- 
buhi tanda tangan. Selanjutnya salinan akta notaris akan 
diberikan kepada pembeli dalam waktu satu bulan kemudian.

17

Effendi Perangin, 4-°1 Pertanvaan dan Jawaban ten
tang Hukum Agraria, cet II, Rajawali, Jakarta, 1990, h.96.

7
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Pembuatan akta ikatan jual beli tanah kapling yang 
dibutuhkan oleh para pihak di hadapan notaris bukanlah ja- 
lan akhir untuk memiliki dan menguasai tanah dengan aman. 
Para calon pembeli tanah kapling belum memahami benar bah
wa tanah kapling itu belum bersertifikat* Menurut A Kohar, 
akta perjanjian jual beli kapling itu hanya sekedar per
janjian saja. Perjanjian ini sebagai langkah aval ditanda 
tangani akta jual beli yang akan dilakukan-di hadapan Pe-

Q
jabat Pembuat Akta Tanah.
2. Perjanjian jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah.
Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 

Tahun 1961, Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta per
janjian sebagaimana yang dimaksud di dalam paeal ini, se
hubungan pula dengan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 adalah Notaris, Pegawai-pegawai dan 
bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria, Para 
Pegawai Pamong Praja, dan orang-orang yang telah lulus da
lam ujian yang diadakan oleh Kenterl Agraria*

Sedangkan perbuatan hukum berkenaan dengan pe-rjanji- 
an memindahkan hak atas tanah dapat berupa jual beli, hi- 
bah, tukar menukar, pemisahan dan pembagian biasa, pemi- 
sahan dan pembagian harta warisan serta penyerahan hibah

18

p
A. Kfiliar, op«cit« , h*l67*
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waaiat, keaenmanya ini dibuat di hadapan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Boedi Harsono, 
adalah, suatu jabatan dalam penyelenggaraan pendaftaran ta
nah yang diatur dalam Pera±uran Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 tentang Pendaftaran Tanah. Jelaanya EPAT dapat di-

oartikan juga Pejabat yang menjabat jabatan tersebut.
Di dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagai

mana yang dimaksud di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961, maka perbuatan-perbuatan hukum harus 
dapat dibuktikan dengan akta otentik. Akta yang demikian 
itu disebut akta tanah.

Akta tanah yang pembuatannya ditugaskan kepada PPAT, 
adalah akta yang membuktikan perbuatan-perbuatan hukum 
yang pada pokoknya mengadakan perubahan-perubahan pada 
hak-hak yang didaftarkan, baik yang mengenai haknya sen- 
dirl atau pun pemegang haknya.

Di dalam pasal 19 Peraturan Pem«ria.tah Hosor 10 
Tahun 1961, telah dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang 
bermaksud memindahkan hak atas tanah, misalnya jual beli, 
tukar menukar, menberi eesuatu hak baru atas tanah, meng- 
gadaikan tanah, meminjamkan uang dengan hak atas tanah se
bagai jaminan, maka kesemuanya itu harus dibuktikan dengan 
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Boedi Harsono, op.cit#, h.68.9
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Bari pengertian yang ada pada pasal 19 Peraturan Pe
merintah Nomor 10 Tahun 1961, maka jual beli hak atas tanah 
harus dilakukan di hadapan EPAT. Sebagai bukti bahwa telah 
terjadi jual beli hak atas tanah, maka PPAT akan membuat 
akta jual beli* Dengan demikian yang menjadi obyek jual 
beli hak atas tanah menurut Effendi Perangin adalah hak 
milik, hak guna bangunan* hak guna usaha, hak pakai atas 
tanah negara.1<“*

Kalau rumusan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 yang menyatakan akta perjanjian yang bermaksud 
memindahkan hak atas tanah akan dapat menimbulkan tafsiran 
yang keliru* Penafsiran ini berarti perbuatan hukum suatu 
persetujuan dalam mana pihak pertama yang berjanji dan 
mengikatkan dirinya untuk memindahkan haknya kepada pihak 
kedua. Namun dari pengertian rumuaan itu menurut Boedi 
Harsonc, adalah tidak diartikan sebagai janji atau ikatan
untuk memindahkan hak melainkan semata-mata diartikan se-

11bagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. '
Para pihak yang melakukan perbuatan hukum pemindah- 

an hak hak atas tanah maka yang menjadi bukti adalah dibu- 
atkan akta di hadapan PPAT. Kegunaan akta. tanah adalah me- 
rupakan syarat untuk dapat dilakukan pendaftaran hak atas

1̂ Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah,cet.IIt 
Rajawali, Jakarta, 1990, h. 11.

11 Boedi Harsono, op.cit., h. 72.
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tanah di kantor Badan Pertanahan.
Perbuatan hukum yang dilakukan. para.pihak di hadapan 

PPAT, pada pokoknya* diperlukan identitas tanah yang menje- 
laskan jenis hak atas tanah, luas dan batasnya, letaknya, 
dan hak tersebut atas nama eiapa serta identitas dan kewe- 
nangan para pihak.

Sehubungan dengan penjualan tanah kapling yang belum 
bersertifikat di lokasi Medokan Ayu Kecamatan Rungkut maka 
belum terjadi pemindahan hak atas tanah. Saya berpendapat 
manakala pembeli menghendaki, jual* beli tanah-yang dituang- 
kan dalam akta tanah, maka diurus dulu status hukum tanah. 
Hal ini berdasarkan pasal 22 ay at 1a Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 bahwa PPAT wajib menolak membuat akta 
bila kepadanya tidak diserahkan sertifikat.

Pembuatan akta pemindahan hak atas tanah dan pendaf
taran berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Homor 10 
Tahun 1961 maka PPAT membutuhkan SKPT (Surat Keterangan 
Pendaftaran Tanah) yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanah- 
an. SKPT ini menjelaskan status tanah dan riwayatnya. Se- 
lain itu, dibutuhkan surat pernyataan bahwa tanah belum 
bersertifikat yang dibuat oleh Pemilik dan dikuatkan Kepa- 
la Desa. Berikutnya, surat bukti tanah yang ada dan surat 
keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Ga&at tentang kebe- 
naran surat bukti tanah. Yang terakhir biaya balik nama. 
Dengan, demikian tanah telah ditegaskan dan didaftarkan un
tuk mendapatkan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.

21
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c. Ppaya-gpaya Para Pihak pi Dalam Melakukan Jual Beli Ta
nah Kapling Secara Aflan, Termasuk Mengetahui Rencana 
Umum Tata Ruaflg Kota Di Daerah Lokasl Tanah Kapling 

Upaya pembeli dan penjual di dalam jual beli tanah 
kapling agar memberi rasa aman di antara para pihak dan 
tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk itu pembeli dan 
penjual sebagai para pihak di dalam jual beli tanah ka
pling harus beritikad baik.

Sehubungan dengan penjualan tanah kapling maka bagi 
masyarakat sebagai calon pembeli harus berhati-hati di da
lam membeli tanah kapling. Dengan demikian calon pembeli 
akan memperoleh tanah sesuai keperluan, memberi rasa aman 
dan kelak tidak akan terlibat sengketa atau keadaan lain 
yang merugikan, misalnya terkena gusur.

Adapun upaya pembeli sebelum membeli tanah. kapling 
seharusnya mengetahui Rencana Umum Tata Ruang Kota di 
daerah lokasi tanah kapling. Hal ini bertujuan agar pem
beli terhindar dari membeli tanah yang dikemudian hari 
direncanakan ada proyek pembangunan atau terkena gusur* 
Selain itu dengan mengetahui Rencana Tata dUna Tanah akan 
dapat diketahui penggunaan dan peruntukan tanah. Tanah 
tersebut dapat diusahakan dan dimanfaatkan secara optimal 
sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian tanah.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Guna 
Tanah yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah perlu di-

22
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ketahui para anggota masyarakat* Para calon pembeli yang 
berminat membeli tanah kapling adalah sewajarnya bila me- 
reka meminta advis planning tentang penggunaan dan perun- 
tukkan tanah di lokasi tanah kapling itu berada. Hal ini 
berdasarkan pasal 4- ayat 2a Undang-Gndang Homor 24 Tahun 
1992 bahwa aetiap orang berhak mengetahui rencana tata 
ruang. Selanjutnya advis planning dapat dimintakan kepada 
Dinas Tata Kota, Dari kantor tersebut akan diperoleh pen- 
jelasan mengenai letak tanah yang diberi tanda khusus se- 
euai dengan penggunaan dan peruntukkannya. Apabila tanah 
ini diplot sebagai daerah pemukiman atau perumahanv maka 
pembeli meraea aman bila mendirikan rum ah. Sedangkan untuk 
jalur hijau maka calon pembeli seharusnya menghindari ta
nah tersebut*

Pembeli berupaya pula dalam memperoleh tanah secara 
aman yaitu pembeli harus benar-benar membeli hak atas ta
nah bukan tanah saja. Dengan demikian jual beli hak atas 
tanah akan memberikan wewenang kepada pembeli untuk mem- 
perguanakan tanah sesuai dengan jenie haknya sebagaimana 
diatur pasal 16 UUPA. Untuk itu pembeli harus mendapatkan 
sertifikat tanah yang merupakan bukti hak atas tan.:ih yang 
paling kuat. Dalam sertifikat dapat dilihat siapa yang 
berhak atas tanah, luas persil dan batas-batas yang ter- 
cantum dalam surat ukur atau gambar situasi. Hal lain 
yang perlu diperhatikan aeng«tai hak apa yang dijualbeli-

,' m T T i  r
. fKRPLjtfTA&AAis
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kan dan siapa yang berhak menjual. Dengan demikian kalau 
pemilik member! kuasa, maka kuasa yang diberikan itu ada
lah kuasa otentik.

Adanya sertifikat tanah akan memudahkan bagi para 
pihak untuk mendapatkan akta PPAT sebagai akta jual beli.. 
Para pihak harus menghindari jual beli tanah di bawah ta- 
ngan dan apalagi hanya eekedar surat pemyataan atau kui- 
tansi. Sesudah dibuatnya akta jual beli maka hal ini da
pat didaftarkan di kantor Badan Pertanahan setempat. Pen
daftaran tanah ini menurut Effendi Perangin, adalah penye
lesaian urusan balik nama. Nama penjual akan dicoret dalam 
sertifikat dan diganti dengan nama pembeli. Dengan demiki
an pendaftaran tanah akan memberi rasa aman dan kepastian 
hukum.

Sehubungan dengan penjualan tanah kapling yang di
lakukan PT RM ini hanya dibuat di hadapan Notaris maka hal 
ini sekedar janji atau ikatan untuk mengadakan jual beli 
tanah. Pembuatan akta yang berisi klausula-klausula per
janjian sesuai permintaan PT Rtt dan tidak memungkinkan 
adanya pengubahan isi akta yang sesuai dengan keinginan 
para calon pembeli tanah kapling. Berbagai pengaturan yang 
tertuang dalam akta misalkan denda 10# berturut-turut se- 
lama tiga bulan bila terlambat membayar angsuran dan lebih

*Effendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah, cet.Ii, 
Rajawali, Jakarta, 1990.
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dari itu akan diterapkan harga baru. Selain itu pembeli 
yang mengundurkan diri dari kesepakatan maka uang yang ma- 
suk tidak dapat ditarik kembali dan manakala pembeli telah. 
melunasi harga tanah, ternyata tanah terkena penggueuran 
karena tidak sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota maka PT 
RM berjanji untuk mengganti tanah kapling di desa Tambak 
080 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Pengaturan yang 
demikian itu harus benar-benar diperliatikan oleh calon pem
beli karena isi perjanjian ikatan . jual beli tanah. cende- 
rung memihak dan melindungi kepentingan PT RM.

Di dalam penjualan tanah kapling ini bila dikehen- 
daki adanya pemindahan hak atas tanah maka perlu diupaya- 
kan mendapatkan status hukum tanah tersebut* Perubahan 
yang terjadi baik pada pemegang hak atas tanah, perbuatan 
hukum pemindahan hak atas tanah maupun data fisik tanah 
akan mempengaruhi status tanah bekas hak milik adat*

Status tanah bekas hak milik adat agar diupayakan di- 
konversi dengan mengajukan permohonan penegasan dan pendaf
taran berdasarkan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 jo pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan 
Agraria Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Keputusan Menteri Da
lam Negeri Nomor SK 26/DDA/1970. Kalau hal ini tiada peru
bahan yang berkenaan dengan status tanah maka penegasan 
dan pendaftaran akan mudah diselesaikan. Hal ini berarti 
dapat dibuatkan sertifikat hak milik atas tanah, Dengan 
dikeluarkan sertifikat hak milik maka sebagai kelanjutan
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dari perjanjian ikatan Jual beli antara Bapak Her dengan 
Para petani tambak akan dilakukan pemtruatan akta perjan
jian jual beli tanah di hadapan PPAT* Akta tanah dan izin 
pemindahan hak dapat ■ didaftarkan di kantor Badan Perta
nahan.

Di dalam menjalankan usaha penjualan tanah kapling 
ternyata PT RM telah mengembangkan usahanya dalam penye- 
diaan rumah. Kalau hal ini terjadi menurut. A. Kohari harus- 
lah memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Btu-6- 
20-6-78f perihal penertiban terhadap perusahaan pembangun- 
an perumahan, yang pada pokoknya dijelaskan bahwa perusa
haan wajib berbadan hukum dan perusahaan tersebut pada 
eaat ini sudah memperoleh atau menguasai areal tanah un- 
tuk pembangunan rumah. Dengan adanya ketentuan yang de
mikian ini maka PT RM berupaya untuk memperoleh hak atas 
tanah yang telah dikelolanya. Kalau Bapak Her dan PT RM 
sudah ada kesepakatan maka PT RM dapat mengajukan permo- 
honan hak guna bangunan atas tanah hak milik yang telah 
dilepaskan haknya oleh Bapak Her*

PT RM harus berupaya untuk mengurus izin lokasi da
lam memperoleh tanah yang sudah dikelolanya* Hal ini ber- 
dasarkan pasal 1 Peraturan Menteri ffegara/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 bahwa izin lokasi

^A.Kohar, op.cit.» h. 173
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adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mempe- 
roleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah yang berlaku 
pula sebagai izin pemindahan hak.

Upaya lain yang harus dilakukan PT RM adalah mengu- 
rus izin pengubahan tanah tambak menjadi tanah kering. Hal 
ini dikenal di dalam praktek sebagai izin pengeringan. Izin 
ini berlaku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Timur Homor 192 Tahun 1992. Sebagai 
pertimbangan dalam memberikan izin pengeringan adalah ber- 
kaitan dan berpengaruh terhadap pereediaan air irigasi ba- 
ik dari permukaan maupun air bawah tanah. Dengan demikian 
izin pengeringan ini perlu dijalankan dengan mengajukan 
permohonan kepada Kantor Dinas Pengairan Propinsi Jawa 
Timur,

Di dalam hal ini perlu memperhatikan penjelasan dari 
Kantor Dinas Tata Kota Kotamadya Surabaya bahwa Rencana De- 
til Ruang Tata Kota unit Kecamatan Rungkut dan Rencana Teh- 
nik Ruang Kota Kawasan Medokan Ayu sudah dibuat namun be
lum disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Karena itu, Peme
rintah Daerah Kotamadya Surabaya tidak mudah mengeluarkan 
Surat Ketentuan Persyaratan Perencanaan Pembangunan (SKP-3) 
dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan demikian di da
erah tersebut termasuk kawasan berkembang dan cenderung 
mengalami perubahan peruntukkan tanah.

Kalaupun sekarang ini PT RM sudah melakukan kegiatan
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pemasaran dan penjualan tanah kapling menurut saya adalah 
semata-mata menjual peta* Para anggota masyarakat yang me
ngetahui gambar atau peta tanah tersebut merasa tertarik 
tetapi tidak mengetahui kondiei eebenaniya di lapangan 
bahwa masalah perizinan masih perlu diupayakan oleh PT 
RM. Diantaranya perizinan tersebut adalah- iain. lokasi 
izin pengeringan maupun permohonan hak atas tanah. Akibat- 
nya status tanah tidak jelas dan tidak memberi kepastian 
hukum.

Para pihak harus berupaya menjalankan kevajibannya 
sesuai dengan itikad baik. Pembeli tanah kapling harus me- 
neliti tanah yang hendak dibelinya. Sedangkan penjual ta
nah kapling dengan segera mengurus ixinlokasi, izin pe
ngeringan dan permohonan hak atas tanah yang berupa hak 
guna bangunan. Apabila permohonan ini dikabulkan maka PT 
RM dapat melakukan penjualan tanah kapling dengan dibuat- 
kan akta jual beli di hadapan PPAT dan sekaligus diadakan 
pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan. Jadi pembe
li tanah kapling tidak sekedar menerima pemecahan SPOPf 
tapi akan menerima sertifikat yang merupakan pemisahan 
dari HGB induk. Dengan demikian pembeli mendapatkan tanah 
dengan aman dan mendapatkan kepastian hukum.
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KfiSIMPCLAB
Pembentukkan tanah. kapling dapat berasal dari tanah de
ngan hak pengelolaan yang dipetak-petak dan dialihkan 
kepada pihak ketiga. Selain itu, dapat pula berasal da
ri tanah bekas hak milik adat yang terlebih dulu harus 
dikonversi menurut peraturan-perundangan yang berlaku. 
Apabila tiada penegasan dan pendaftaran untuk tanah be
kas hak milik adat maka status tanah tersebut tiada pe
rubahan.
Akta perjanjian ikatan jual beli tanah kapling yang di
buat di hadapan Notaris tidak termasuk di dalam Hukum 
Tanah. Perjanjian ini tidak mengakibatkan peralihan hak 
atas tanah. Sedangkan akta jual beli tanah yang dibuat 
di hadapan PPAT adalah suatu bukti perbuatan hukum pe
mindahan hak atas tanah. Akta tanah merupakan syarat 
untuk dapat dilakukan pendaftaran hak atas tanah di 
kantor Badan Pertanahan.
Para pihak berupaya dalam melakukan jual beli tanah ka
pling didasarkan pada itikad baik. Kewajiban PT RM ada
lah mengurus sertifikat tanah tersebut dengan menyele- 
saikan terlebih dahulu perizinzn lokasi izin pengering
an dan beberapa persyaratan lainnya. Sedangkan calon 
pembeli yang berminat terhadap tanah kapling, harus te- 
tap berhati-hati sehingga dapat memperoleh tanah sesuai

keperluan, mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum#
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VI. SARAN
a. Pembentukkan tanah kapling seyogyanya dilaksanakan sesuai 

prosedur hukum yang ada dan perkembangannya baik cara pe- 
merolehannya maupun upaya pendaftaran tanah di kantor Ba
dan Pertanahan.

b. Seyogyanya untuk sementara waktu para pihak tidak melaku- 
kan jual beli tanah kapling yang belum bersertifikat, De
ngan adanya penjualan tanah kapling yang sudah berserti- 
fikat akan memudahkan pembuatan akta jual beli tanah di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

c. Kalaupun perjanjian ikatan jual beli tanah itu dibuat di- 
hadapan Notaris seyogyanya diupayakan klausula yang Jelas 
bagi pembeli yang beritikad baik yaitu tanah tersebut di- 
urus sertifikatnya. Dengan demikian pembeli merasa aman 
dan tanah tersebut mempunyai kepastian hukum, Selain itu, 
PT RM berupaya segera mengurus berbagai perizinan sebelum 
mendapat peringatan penghentian kegiatan dari Kantor Di
nas Tata Kota Kotamadya Surabaya.
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