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KATA PEKGANTAR

Skrlpsi ini saya mean adalah untuk oenenuhi sal ah 
satu syarat guna mencapai tingkat kesarjanoon pada Pakultas 
Hukun Universitao Airlangga.

Saya ncnyadari dcngcn eapcnuhnya, bahwa lsi dari 
skrlpol ini adalah jauh dari pada senpuma dan dl sana slnl 
oungkln akan ter dapat kesalahan borhubung adanya kekurangan 
yang ada pada dlrl saya*

Pada kesenpatan ini perkenanlah saya untuk nenyanpai- 
kan pengharffaan dan rasa terina kaslh atas segenap binbingan 
yang telah diberlkan oleh Bapak R* Soetojo Prawirohanldjojo SB 
dan seluruh Bapak So eon serta Asisten pada Pakultaa Hukun 
Unlversitas Airlongga eslama ini, sehingga dapat mengantar- 
kan saya sanpai pada akhlr study*

Kepada Bapak Umar Haoyin, S.H. selaka do sen vail, 
yang telah nenberikan saran oaran dan petunjuk petunjuk, 
caya mengucapkon pula terlna kaolh.

Kepada Bapak Ahmad Basyar, S.H. selaku Kepala Kantor 
Agraria Ore oik becerta stafnya yang telah menberlkan bantuan 
dan penjelacan penjelasan yang diperlukan, saya nengucapkan 
pula terlna kasih,

Somoga binbingan dan bantuan beliau beliau itu akan 
dlbalas oleh Tuhan Tang Maha Eca.

Akhixoya kepada istrlku yang telah banyak memborlkan 
dorongan dorongan selana ini, saya sanpaikan pula ucapan
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terlna kasih yang dalam.
Harapan say a, nrudah mudahan skrlpsl Ini beroanfaat 

botfl segen mp laplsan masyarakat umumnya dan para plhak 
yang bsrsangkutan khususnya serta dapat merupakan sumbangan 
kepada almamater.
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P E I I P A H U L U i n

Kacalah tanah aelonanya nenjadi puoat perhatlan, balk 

oloh Pen or In t ah naupun oleh oogonap naoyarakat. Leblh Xoblh 

bogi llogara Indonesia, Uegara yang ousunan kehldupan rakyat- 

nyo, toraasuk porekononlannya, untuk oobagian be oar naoih ber- 

corok agrario* Tanah orat oekali hubungannya dengan kohidapan 

nanuola. Sotlap orang tontu aenorlukan tanah, bahkan bukan ha

nya dalan kohldupannya saja* untuk natipun aanuoia oaolh d o- 

norlukan sebidaag tanah* Pandancan hidup naoyarakat tcrutana 

didooa-deoa, bahva tanah adalah oogala-galanya* oehlngga untuk 

itu ooroka beroedia untuk nelakuknn apa oaja, oebogalnana pe- 

patah Jatra nengatakan "Sak ducak batuk oak nyarl buni, ditohi 

pccahlng dodo lan witahing ludira". Dalaa hal lal artlnya bah- 

c q naoalah vanlta dan toe ah adalah coal yang pool tip dan untuk 

itu dlportaruhkan dada dan tunpahnya darah.1 ^

Oloh karena itu oacalah tanah adalah naoalah naolonal yang ca

nnot kccplck. focal ah tanah neaang bukan hanya naoalah agraria 

ceoata-cata. Banyak naoalah lain yang borkaltan dengannya an* 

tara lain t pelitik, moial ckonoal, koananan dan juga keadilan. 

Balk Pocorintah naupun Do wan Perwakilan Rakyat Republlk Indono

oia (DPR-RI) Dcngakni bchva pada oaat ini naoalah tanah adalah 

bagian torbooar darl kaoua-kaouo yang dllaporkan rakyat. Kacuo- 

kacuo tanah nengalir tidak oaja hanya dari oatu atau dua dao- 

rah tortentu, tetapi noliputi borbagai propinol, culai darl

•t \' Bra on Radjagukguk, "Pcnnhrmn Ihkyat tontnn/t Hak Atnn 
gpnnh*. Prloa, no. 9, Soptcnbcr WV9, kal %
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Suaatra Utara, Suoatra Selatan, Lamrung, hanpir ocluruh Java,
Ball, Huco Tenggara Barat, Kallcantan Selatan, Sttlawooi Sola ten

o\ccnpai Sulawesi Utara. '
Laperan dan pengaduan teroobut eenakin doras sopanJang tahnn 
1979 Ini dan beberapa sengketa tanah tolah neningkat oenjadi 
tin dak kekeraoan eeportl di Jenggavah(Jeabor), Pandu(Oreoik) 
dan Siriaria( Sunatra Utara).
Ihrl kaouo balk yang dlterlna oloh DPB^RI, Peaerintah(ternarok 
Pengadllan) naupun yang hanya nonjadi borlta diaurat-erurat ko- 
bar, pola sengketa pada ununnya berkioar tentang "hak-hak atao 
tanah", Oleh karena pentingnya naoalah tanah ini bagl kehidupan 
bangoa, naka oegala nacan tindakan dan perbuatan yang berakibat 
bcrplndahnya/boralihnya hak-hak atao tanah khuouonya hak nilik 
atao tanah adalah tindakan yang tldak ca]a nenyangkut kopen- 
tlngcn orang-orang yang bercangkutan atao perpindahan/perallhon 
itu, tetapl juga akan nenyangkut kepentlngan ereng banyak dan 
Peaerlntoh atau Negara, Si dalan dkrlpsl ini akan saya uraikan 
tontang pongertian hak nilik, terjadlnya dan cara nenperoleh 
ccrta pencabutan hak nilik atas tanah teroebut karena nacalah 
ten ah hak nilik nemegang peranan yang cangat pontlng dalan non- 
capai kecejahteraan cooial, dalan nencapal konakcuran yang no* 
rata. Seporti apa yang dikatokan dal&s pasal 7 Undang-undang 
Pokok Agraria (dloingkat UUPA) bahta untuk tldak neruglkan ko- 
pontingon ucun, naka penilikan dan pcnguaeaan tanah yang nolap-

9 )
* £rnan Hadjagukguk, ibid,, hal 14#
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perni batoo tldak diperkenankan.
Di canping hal torestut di atao, juge ngar botttl-betul hak oi- 
11k b or fang si oooial, naka Pcaorintah nengadakan peraturan 
ycng dinanakan Landreford, di aana naealah lal beoorta praktok 
polckcnnaannya khucuenya di Daorah Tingkat II Grooik akan kcni 
uraikcn dalan bab borikutnya*
Itenikian Juga per coal an pondaftaran tanah dan cogala oacan poiv 
coolan penindahan/peralihan hak nilik atao tanah yang nenjadi 
inti pcabahaaan (judul okrlpal ini)9 balk yang bordacarkan 
peraturan perundangan naupun dalan praktok pelaksanaannya khu- 
cucnya di Daorah Tingkat XX Oreoik akan dibahas dalan ckripci 
ini. Di dalan usaha ncnyucun ckripci inlt saya lakukan dengan 
jalaft ccabaca beberapa litcratur dan porundangan yang berlaku 
cau^un yang tldak berlaku lagi eebagai bahan ponbandlng* certa 
boborapa cajalah yang ada hubungannya dengan nasalah tanah. 
Untuk leblh oenporj elao bagi saya tolah soya lakukan pula ro- 
ccarch ko Inotonoi-lnotanol tortentu yang ada kaitannya.

Harapon caya, cudah-nudahon ckripci ini akan ccabantu 
fcogi diri caya di dalaa ccncapal gelar koaarjanaan yang caya 
oltcrcltakan dan oedapat cungkin Juga berguna bagi orang lain. 
Cc^oga Tuhan Tang Haha Hca cenantiasa necbcrkati cegala peker- 
jean kita balk yang eudah eudah naupun yang akan da tang, deni 
tcrciptanya tujuan ndnional yaltu caqyarokat ad 11 dan nakrmr 
ycng noratn, nateriil dan spiritual dalan vadah negara Rcjm- 
t)lik Indonooia yang berdasarkan Pancadla dan Undang-undang
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Da oar 1945 eeeual dengan apa jang tercantun dalan Oarl &-gari s 
Be tar Haluan Negara (6BHJT).
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B A B I

HAK-HAK ATAS TABAH

1. Pengertian dan nacan hak atao tanah.

Hak-hak atas tanah aenpunyai poranan yang oangat pcntin^ 
dalcn kchidupan nanuoia, di nana nakin aaju naoyorakatnya, ca- 
kin padat penduduknya, oak in akan ncnacbah lagi pentingnya kc- 
dudukan hak-hak atao tanah*
Bordacarkan hak monguacai dari Uogara nenurut ketentuan pacal 
4 UUPA* naka Degara dalan hal ini adalah Pen or in t ah dapat ncn- 
borikan hak-hak atao tanah kopada eocoorang, beberapa erong oe- 
cara bercana cana atm euatu badan hukun*
Hak atao tanah adalah nenberi uoronang kopada yang ccnpunyai 
atau oopunya tanah untuk nenpercunakan tanah yang beraanskutan 
doles batao-batao yang diatur eleh peraturan perundangan. Tans 
dlcakoud dengan *tanah* adalah hanya "poreukoan buni*f dl cana 
hanya aerupakan oobagian dari pada buni*
Jadi hak-hak atao taqah itu adalah hak untuk nenpergunakon ta
nahnya caja, sedangkan benda-benda lain di dalan tanah unpa- 
csnya bahan nineral, ninyak dan lain lainnya tidak tomacuk*
Hal torcobut diatur khucuo dalan peraturan perundangan lain, 
yaitu undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pertoabangan.
Totapi biarpun denikian nenurut pacal 4 ayat 2 UUPA diutara- 
kcn bnhta oemua hak atao tanah ncaberi vovenang pula untuk 
nenporgunakan oelain tubuh buni juga air carta ruang yang 
ada dl atacnya, ookodar diperlukan untuk kepentlngan yang 
langnung berhubungan dengan penggunoan tanah itu, dal an bo*

5
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too-batao oenurut UUPA don peroturan-poraturan hukum lain ycng 
lobihltinsffi* Kiranya ketentuan yanc ncmbcri perluacan di da
les penccunaan hak itu adalah vajar, kalau klta neojmnyai tc- 
noh dan akan mendirikan banfiuncn atau nonanan tanaman di atao* 
nya tidak dapat tldak tentu ncsorlukan juga pengsunacn sobagian 
dari tubuh buninya serta sebaglan ruanjj an^kasa yang ada di 
atacnya. Juga perluacan untuk oeaporcunakan air yang terdapat 
dl dalaa tanah itu untuk keperluan sehari-hari baik untuk ke- 
porluan ruaah tangga atau usaha pertanian eudah sewajamya 
pula* Dengan diberikanuya hak atas tanah tersebut, naka antara 
orans atau badan hukun itu telah terjalin suatu hubungan hu- 
kua. Don^an adanya hubun^an hukun itu dapatlah dilakukan per
buatan hukun oleh yang neapunyai hak itu terhadap tanah ter- 
CQbut kopada pihak lain unpananya dapat nolakukan perbuatan 
hukun bezupa jual beli, tukar nenukar dan laln-lalnnya.
Adapun nccan hak atas tanah yang telah diatur dalan UUPA ada- 
lah cobanai borlkut s
1. Hak nilik*
2. Hak cuna usaha.
5m Hak guna bangunan,
4. Hak pakal.
5m Hak seta untuk banjunan.
Cm Hak untuk ncabuka tanah*
7. Hak ncauncut hasil hutan,
Soloia hak-hak yang disebutkan di atao untuk cepontara nasih 
dljunpoi juga s
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1# Halt gadal*
2. Hak ucaha bagi hasil.
3* Hak ocmnapang*
4. Hak cowa tanah pertanian.
Hak-hak teroebut diberi eifat "conantara", arti yang eebenaraya 
dlnckcudkcn untuk diucahakan oegora dihapuo* dan pengatuxannya 
yann beraifat seeent&ra ini untuk ncabataoi oifatnya yang boi> 
tcntangan dengan UUPA*
Di canping hak-hak ycng ada dalcn UUPA yang telah dlutarakan di 
atac, oebonamya nasih add Iasi beberapa. hak yang berhubuncan 
dongcn tanah yang tidak diatur dalcn UUPA totapi diatur dales 
peraturan perundangan lainnya secara khucao, yaitu Hak Penge- 
lolaan, Hak Penguasacn Hutan dan Hak Pertenbangan.^

2. Hak nilik atao tanah.

Sikalangan rckyAt dan naayarakat kita, torutana Daoyaro- 
fcet podocaan eejdk dahulu sudah ncngenal porkataan hak nilik. 
Pada ucunnya pengertian terhadap hak torcobut hanya di luaroya 
coja, dan tidak nengerti sedalen dalennya ncngenai peri hal ter-* 
cobut# Dan kalau ditanyakan, apakah geranccn tanah Hak nilik 
itu T. Paotilah tidak eudah untuk oenjawabnya dengan topat. 
Bahkan Jawabannya ada kekaburan dengan pengertian hak-hak yang 
loin coporti antara lain "hak sera tanah pertanian** yang dl- 
clllki.

^  K, Wantjik Saleh, Hak andn ntnn trnnh. Ghalia Indo- 
nooln, Jakarta 1977* hal 16,
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Pengortian hak nilik menu rut bahacanya boraeal dari kata hak 
dan nilik* "Hak* artinya suatu wewenang atau kekuaeaan yang ber- 
daoarkan hukun. Sedangkan kata •nilik11 neapunyai art! sebagal 
cuatu kcadaan di can a hubungan orang dengan aesuatu benda ca* 
donikian rupa aehingga orang toroobut adalah aorupakan "tuan? 
atcu "onpunya" dari benda tadi.
Jadi hak nilik adalah suatu wewonang atau kokuasaan yang bordo* 
carkcn hukun dari caseorang untuk ncnguaeai sebagal tuan atau 
onpunya dari benda tadi,
Adapun oenurut UUPA yang dioakcud dengan hak nilik (atas tanah) 
adalah hak turun teaurun, torkuat dan tcrpenuh yang dapat dlpu* 
nyai orang ataa tanah dengan nengingat bahwa hak itu neapunyai 
fungal cooial*
Dcsiklanlah dl dalan definiai ini diurahakan untuk dikotahui 
yang berdasarkan slfat*&ifat dari pada hak nilik berbeda dengan 
hak-hak lain nya sepcrti Hak Guna Ucaha, Hak Guna Bangunan* Hak 
Fokai, Hak Sewa dan sebagalnya.
Hak nilik adalah hak yang "torkuat dan terpenuh" yang dapat di* 
jranyoi orang atao tanah. Akan totapi walaupun telah dlberlkan 
kodudukan tingkat "tor" artinya "paling", terhadap suatu hak 
nilik dinyatakan pula bahva penberlan cifat itu tidak bcrarti, 
tonhva, hak itu nerupa!:an hak yang *cutlak tak terbatao tfan ti* 
dak dapat diganggu gugat". Karena cifat denlklan itu akan bor- 
tcntangan dengan aifat hukun adat dan fungal social darl tiap* 
tlap hak tcraacuk hak nilik atao tanah. So lain Itu perlu pula 
dlutarakan bahwa "texfcuat dan terpenuh" itu adalah terbatao
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fiction penggunaan tanahnya eaja, cedangkan untuk ocnganbil kokap- 
yoan alca yang terdapat di dalan/bawah tanah itu* urapananya ba- 
hen oinoral, ninyak dan lain-lainnya nasih diperlukan hak yang 
lain antaranya hak pertanbangan cobag alcana diatur dalan Undang- 
tJndang tentang Pertanbangan, Denikian nenurut penbentuk Undang- 
Undang, hak nilik itu hanyalah secuatu hak yang jika dibanding- 
kan dengcn lain-lain hak yang ada atao tanah norupakan hak yang 
paline kuat, paling banyak ioinyo, necberi woven ang tortinggi 
kopada peslliknya di dalan lingkungan bataobatao fungol casial 
dari pada hak-hak yang ada atao tanah*
Dapatlah kiranya hak nilik ini kita sebut hak prinair, oedang- 
kcn hak-hnk loinnya adalah hak secundair*
/.dapun tujuan penggunaan hak nilik atao tanah dapat dipergunar- 
ken baik untuk ucaha pertanian/pertanbakan neupun untuk nendi- 
rikcn bangunan-bangunnn dengan nonperhatlkan/ncnyesuaikan de- 
nccn rencana tata guna tanah*
Hcngingat hukun Agraria yang berlaku atao buni, air dan ruang 
nngkaca lelah hukun adat* naka dari itu bcgalBanakah pongcr- 
tlcn hak nilik atas tanah dalan hukun adat ?
Dales hal ini Hob* loeanoe ncngatakcn baho hak nilik atao to- 
n£h dalan hukun adat adalah hak yang nenberikan kepada ooco- 
orang untuk nenguacal dan neniknatinya secara oekehendoknya 
acal di dales batoo-batao yang dltentukan oleh hak ulayat 
dari nasyarakat hukunnya*

i.'oh. looonoo, "Diktat JUnn Hukun Adnt". hal 59.
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£arl ketentuan deflnlsi tersebut Jelas menunjukkan bahwa yang 
enpunya hak (atao tanah) nenpunyoi kebebasan penuh dalan batao- 
batao yang dltentukan oleh hak ulayat darl nasyarakat hukun* 
Tong mempereleh hak dapat nelakukan eegala tranoaksl, yaltu 
tanah tersebut boleh dijualnya, digadaikan atau dlturunkan ke
pada ahli varienya*
Bacainanakah kokangan adat terhadap pcnlllk tanah sedetnlkian 
itu, dl oana olnl tldaklah sama* Ada daorah yang nasih kuat 
pon^aruh nasyarakat hukumnya atao pcnggunaan dan pcnguaeaan 
tanah oleh pcnlllknyaj ada lagi yang eudah luntur* Xeadaan di 
ncna hak ulayat eudah tidak kuat lagi dalan nengekang bak ni
lik seoeorang seperti daerah-daorah dl Java* naka hak nilik 
merupakan hak yang nenberikan kepada olpesllik kckuacaan untuk 
cunsguh-cangguh bertuat sebagal yang dipertuon atao tanah dan 
dapat berbuat oekohendak hatinya atao tanah itu*
Darl adanya kokangan hak ulayat terhadap hak nilik yang berbo- 
Ca-bcda karena perbcd&cn tcmpat tercebut, naka terhadap hak 
nilik ini lalu Juga diadakaa perbedaen dalan hak nilik yang 
bobao dan hak nlllk yang dibataoi*

3* Torjadinya dan tata cara nenporoleh hak nilik atao tanah*

Xaira hal ini ada dua earn tcrjadinya t'an cara nondap* 
patkcn hak nlllk, dl nana oloh Boedi Harceno dicebut socara 
"DorlTatip0 dan "Originair*,^

^  Boedi Harcono, PPPA. Jarabatan Jakarta, Jllid II, 
bag* I*, hal 79*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMINDAHAN/PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MOCH. THAMRIN



11

Hcnuiut cara "derivatlp* ialah cuatu eubyek ncnperoleh tanah 
darl eubyek lain yang eecula oadah berotatuo hak nilik, nioal- 
nya karena pewarisan, jual bell, tukar oenukar, hibah ataa p o  
borlen dengan wasiat. Dengan terjadlnya periotitfa-periartita hn- 
txzn itu naka hak nilik yang eudah ada boralih dari mibydr ycng 
catu kepada yang lain.
Jadi dalan hal ini berarti bahwa ada plhak yang kehilangon dan 
plhak lain yang nendapat suatu hak nilik,
Adapun cara "Origlnalr” adalah apa yang teroebut dalan pacal 
22 OUPA yaltu dengan s 
a* Henurut Hukun Adat.

Dales hal ini terjadinya hak nilik oenurut hukun adat antara 
lain dal an hubungan dengan hak ularat dari naoyarakat hukun. 
Di dalan hukun adat coo rang cnggouta nasyarakat hukun 
a£at nenpunyai hak untuk neabuka hut an dalan lingkungcn ul- 
layah naoyarakat hukun adat itu dengan persetujuan Kepala 
Adat. Hut an yang dlbuka itu, kccudian lanbat laun nenjadi 
hak nilik yang cotukanya itu,
Untuk itu perlu diatur elch Peraturan Pcacrintah, dl Dana 
Jangan oampai dalcn pcabukaan hutan itu dilakukan dengan 
cam ceabarongon, yang dapat nengakibatkan ereol, banjlr, 
tanah longeor dan oebagainya* cehingga n anti nya eeruglkan 
unun dan negara*
f-enyerahkan pengaturan penhnkaen tanah kepada para Kepala 
Adat bloa nengakibatkan pcnberocan dan kurang tepat pada 
cacarcnnya, eebagainana terjadi dl cuatu daerah Kalicontan
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Solotan tentang pelaksanaan pcaborlan izin ooabuka tanah yang 
dilkuti dengan pesberinn hak nilik neluaa 25 kilo neter porco* 
Cl oleh seorang Kepala Kaapung Sarang Halang kepada seorang 
Uorca Uegara Indonesia keturunan Aoing**^

b. Torjadinya hak nilik dengan penotapan Penerintah, yakni Peno- 
rintah ncraberikan hak nilik atao tanah yang secara langsung 
dlkuasai oleh Hegarat berdasarkan ouatu peroohonan. Adapun 
wowonang penberian keputusan oengenai peroohonan hak nilik 
toroebut adalah dari Pemerintah Pucat c/q Menteri Dalan Uegeri 
yang dllinpahkan kepada pejabatnya di daorah yaitu Gubornur/ 
Bupatl atau tfalikotanadya Kepala Daerah dalan kedudukan dan 
ffcmgoinya eebagai alat Pemerintah Pusat* Pelinpahan wo won an g 
oloh Penerintah Pucat tersebut dijalonkan dalaa rangka kebi- 
3 akcanaan dekoncsntraoi# Adapun naksudnya adalah dalan rangka 
uoaha Penerintah untuk nea bantu kolancaran pelaksanaan peo- 
bangunan di daorah dan untuk peningkatan pel ay an an (public 
service) kepada nasyarakat.
Berdasarkan peraturan tteateri Dalan IJegeri nonor 6 tahun 1972 
tolah diatur pellnpahan wewenang penberian hak ataa tanah ko
pada Oubemur dan Bupati/tfalikotacadya Kepala Daorah dengan 
batao-batao kewenangan sebagal berikut s
1, tiowennng Oubemur Kepala Daerah adalah antara lain nenberi 

koputusan nengenai *
• Porcohonan penberian hak nilik atas tanah Negara dan no
nerica pelepasan hak mllik, untuk tanah pertanian dengan 
luas tldak leblh dari 20.000 dan untuk tanah banguncn/

Boedi Harcono, ibid.
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porunahan tidak lebih dari 2,000 n ,
- Percohonan ponegaoan status tanah cobagai hak nilik dales 
rangka pelaksanaan ketentuan-kctentuan konversl Undanc-Un- 
danfl Pokok Agraria*

- Pertaohonan penberlan hak nilik atas tanah Negara kepada 
Trancalgran, dalan rangka pelakoanaan Landreforn dan ke
pada para bekas gogol (ponggarap tanah deca) tldak tetap 
atao tanah bekas gogolan tidak tetap.

2. VJotronann Bupati/tfalikotamadya Kepala Daerah adalah antara lain 
nenborl keputucan nengenai permohonan ljin untuk ocaindahkan 
hak nilik.

Denlkianlch beborapa kewonangan yang dHiBpahkan kepada 
Gabomur dan Bupati/Walikotanadya Kepala Daerah sebagal alat Po- 
norintoh Pucat* Kowenangan-kowonangan yanc tidak cocara te^ao* 
tonoo dlllnpahkan dengan sendirinya nasih tetap nenjadi wwenens 
Pcnorintah Pusat c/q Henterl Dalan llegcri. Gubernur dan Bupati/ 
tTallkotcnadya Kepala Daerah dalan nclak can akan turas Agraria ti- 
drJr diporkonenkan nenyinp&ng darl kewenan^an yang diatur dalcn 
Poraturan ttcntori Dalcn Hegorl nonor 6 tahun 1972 ini, yang pen 
nyolongcarcsnny a harua tetap dilakukan oleh Inntanoi-inotcnoi 
Agraria Daerah berdasarkan peraturan perundangan yanc berlaku. 
Adnpnn tata cara penberlan hak atao tanah toroabut diatur dalan 
Peraturan Konteri Dalan Begerl nonor 5 tahun 1973 yanc pada po- 
kofcnya nengatur tentang tata cara yanc vajib dikerjakan ataa 
dilokttan oleh penohon sesuatu hak atao tanah dan apa serta bey- 
galnana Inotanoi Agraria Tlngkat Kabupaten/Kotc=adyaf Propin oi

2

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMINDAHAN/PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MOCH. THAMRIN



14

dan tingkat Pusat o cl ay an 1 dan aenyelooaikan setlap pernohonan 
toroebut. Dalan carls beoamya tata cara pemberian hak nilik 
atao tanah itu dapat dlkeemkakan sebagal berikut :
Pcoohon nengajukan pcrmohonan tertullo dalcus rangkep €(encn) 
yens diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan peran tartan 
Bupati/Walikotanadya Kepala Daerah e/q Kepala Kantor Agraria 
Kcbtipatcn/Kotaaadya yang bercangkutan, dengan nerauat antara 
lain tentang s data Peoohon, tanahnya dan lain-lain serta di- 
leapiri surat-curat bukti yang diperlukan*
Apabila peroohonan Itu setelah dltellti temyata ncaenuhi pcx^ 
oyaratan sebagaieana ditentukan oleh Peraturan Henteri Dalca 
Hegeri nonor 6 tahun 1972 dan Peraturan Henteri Dalaa Hegeri 
nooor 5 tahun 1973 tersebut di atas, naka peroohonan akan di- 
kabulkan artinya hak nilik itu diberlkan. 

c. Tcrjadinya hak nilik karena Undang-Undang.
Hak nilik bisa juga terjadi karena ketentuan Undang-Undang, 
karena Undang-Undanglah yang nene iptakannya. Hal ini torj&di 
karena Konvensi, cebajairoana diatur dalan ketentuan-ketentuan 
Konveroi pacal 1* II dan VII ayat 1*
Henuxut pasal-pasal tersebut, beberapa hak atao tanah yang ada 
cebolun dlundangkannya UUPA dan sejak nulei berlakunya UUPA, 
hak-hak dleakcud dapat dlkonveroi oenjadi hak nilik apabila 
yang neapunyai hak itu oeaenuhl syarat untuk raempunyai hak 
nilik nenurut UUPA.

Adapun tanah tanah teroebut adalah i
1, Hak Eigendon.
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2m Hak Agrarioche Eigendon*
3- Hak Rllik (Adat).
4. Hak Tasan.
5. Hak Andarbeni*
6. Hak Ataa Brow©*
7. Hak Posini*
8m Hak Grant Sultan*
9* Hak Londrijen Besitsrecht*
10.Hak Altljd Durende Erfpacht*
11* Hak Uoaha Ataa Bekas Tanah Partikelir*

4. Beberapa peroanaan dan perbedaan antara Hak Nilik atao tanah 
nenurut B. W. dan UUPA*

Hengonai hak ailik (eigendon) atao tanah nenurut B*ti* ini 
borlalm pula ketentuon-ketentuan mengenal eigendon yang temuat 
Ci dalan pasal 570*
r.cmarat hukun barat, oeeeorang ycng neapunyai hak eigendon atao 
tanch naka orang itu dapat berbuat oopenuhnya terhadap tanahnya 
coal oaja tidak bertentangan dengan Undang Undang* nengganggu 
hak orang loin dan biaa dlcabut untuk kepentlngan unun.
Jodi oepcrtl hak nilik atas tanah nenurut UUPA* hak atao tanah 
ccmirut hukun baratpun nerapunyai batao batao*
A* Toluki mengatakan bahwa pada daeamya pcabatasan itu dapat 
dlgolongkon dalan 5 golongan yaitu i
n* Pcabatasan yang datangnya dari penguasa* karena bertentangan 

dengan Undang Undang atau Peraturan Peraturan lainnya.
b. Pcnbataoan yang disebabkan oleh hak-hak dari plhak ketiga
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misalnya karena dalam nelakoanakan haknya merusakkan benda 
orang lain dan penyalahgunaan hak, eehinrga nerugikan plhak 
ketiga*

c. Pembatasan yang timbal oloh karona ada hak-hak orang lain 
terhadap benda itu misalnya yang berolfat kebendaan, hypo* 
tlk dan lain lain atau yang berslfat "porconnnlijk* yaltu 
G«va.

Calcupun ada penbatasan pembataoan toroobut, totapi pada acao- 
nya tidak menghilangkan sifat individual! cacnya dan sifat ke* 
cmtlakannya* Dalam hubungan ini A Toluki nenberlkan suatu buk* 
tl "lantaarnpaal arrest*1 dan mengatakan bahta "walaupun ada 
penbataean penbatasan tersebut* pada aeasnya hak mutlak Itu 
naoih melekat".^
Tcta^i conurut UTOA tidak demikian halnya. Bak milik ncnurut 
OTPA bercunbor pada Pancaoila esrta bersendlkan azao gotong 
royong secaai dengan hukun adat*
rtxnncl sooiol dari hak nilik diatur "pooitief rechtelijk" da* 
lan IHJPA dengan borpedonan pada pacal 33 Und&ng-Undang Dasar 
1943* Bahkan dalan UUPA tidak hanya nengenai hak nilik caja* 
bahkern secua hak-hak lain atao tanah nenpunyai fun gel csoial, 
Hotontuan teroebut nerupakan oalah catu dasar hukun agraria 
naoionol klta, yang berarti bahm hak atao tanah apapun yang 
eda pada coooorang, tidaklah dapat dlbonarkan bahva tanahnya

A, Toluki, Pmfl>M<ilnngni|Hak HUUc atno Tnnnh ton 
F-rht Tf»n ri^rnrton. P.lC Erooco, BcndnnS 19&, hal 2f.
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akan dlpersunakan (atau tidak dipergunakan) sonata Data un
tuk pribadinya, apalagi kalau hal itu neninbulkan kerugian 
bagi nasyarakat. Penggunaan tanah harus dlsesuaikan dengan 
keadaannya dan sifat dari pada haknya, sehingga bercanfaat 
bagi kesejahteraan dan kebahaglaan yang nenpunyai, naupun 
bormanfaat pula bagl nasyarakat dan Hojara. Tetapl dalaa 
pada itu kotontuan teroebut tidak berartl bahta kepentlngan 
perseorangan akan terGeoak oana cakall oloh kepentlngan unun 
(nasyarakat).
UUPA neraperhatikan pula kep entlngan-kop cnt ingan perseorangan. 
Kepentlngan nasyarakat dan kepentlngan perseorangan haruolah 
saling nenginbangl, hingga akhlmya akan tercapai tujuan po- 
kok yaitu kenaknuran, keadilan dan kebahaglaan yang merata. 
Ketaudion selaajutnya racngenai subyek dari hak nilik, dl n&na 
dari bunyi pacal 4 ayat 1 UUPA itu dapat pula kita kotcbui 
siapa-niepa yang nenpunyai hak nilik. Kalau nenurut hukun po 
data barat subyek dari pada hak nilik (eigendon) adalah orang, 
balk ocndiri-cendiri naupun bersana~aama dengan orang lain 
don bad an hukun, naka denikian jugalah menurut UUPA. Tetapl 
ini bukanlah berartl bahva subyek dari hak mllik atas tanah 
balk nonuiut BW. ataupun UUPA lain persis cana, sebab tor- 
nyata di oanping peraamaan juga nengandung perbedaan per- 
bcdacn.
Pertama nengenal orang (nanusia), UUPA secara togas menyata- 
kan bahva hanya tfarga Negara Indonesialah yang dapat ncapu- 
nyal hak nilik (pacal 21 ayat 1). Penlndahan hak nilik kepa-
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da orang asing dllarang (pasal 26 ayat 2).
Sodangkan dalan B.tf, tldak ada kotentuan yang deniklan itu. 
Sonua orang bloa neapunyai hak eigendon dengan tldak pan dang 
apakah ia warga negara atau bukan,
Selanjutnya nengenai badan hukun cebagai eubyek darl hak ni
lik. Hanya badan-badan hukun tortentu yang dapat nempunyai 
hak nilik atao tanah, yaltu badan hukun yang bergerak dales 
lapangan social dan keaganaan yang telah dltunjuk oleh Pco* 
rlntah dapat neapunyai hak nilik atas tan ah, sepanjang to
rt ahnya dipergunakan langsung dalan bldang tersebut, 
Badan-badan hukun itu nisalnya s taka19 gereja» run ah sakit, 
tempat pendldikan, di nana kocearaanya nemerlukan keputuean 
secara khusus.
Jadi badan-badan hukun tertentu yang dapat nempunyai hak ml- 
lik atao tanah tadl, hanya morupakan kekecualian,
Kotentuan semacan teroebut dl atao dalan B.W, tidak terdapat 
sccua badan hukun boleh neapunyai hak nilik atao tanah, 
Konudian dlsebutlah pula tentang apa yang dinaksud dengan ttv* 
nah* Di nuka telah diutarakan bahra oenurut pasal 4 ayat 1 
yang dinaksud dengan tanah yaltu percukcan buni. Ban hanya 
portaikoan buni itulah yang dapat diberikan dan diniliki oloh 
orang-orang lain certa badan-badan hukun tortentu,
Hal ini berbeda dengan apa yang tortora dalan pasal 571 B. tf. 
Paoal tersebut nengatakan bohva hak nilik atao oebidang ta
nah nengandung di dalannya kenilikan atas cogala apa yang ada
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di atawya dan dl dalan tanah. Jadi nenurut B*W. orang yang 
oompunyai hak mllik atas tanah dimunglcinkan slpeollik untuk 
mtmlliki sokaliffuo apa yang ada dl dalan bund*
Juatru hal yang dooikian ini tidak dlnungklnkan oloh UUPA.
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B A B  II

fMZAfia LAHDHBFORH

1. Art! dan Tujuan Landrofom.

Solos ncmblcarakaa hak Bilik atao tanah, naka perlu kira- 
nya disinggung tentang landroforn dan pelakeanaannya* Karena 
landrcforn ini sangat herkaitan dengan hak nilik atao tanah*
Pada nenori penjelasan atas UUPA dl dalan penjelasan ucum angka 
II nocor 7 dlnyatakan hahwa pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan 
cuatu asao yang dlsobut "Landreforo" atau "Agraria Refora" yai
tu bahwa tanah pertanian harus dikorjakan atan diusahakan eo- 
cara aktif oloh pealliknya sendirl dengan mencegah car^-cora 
pen era can. Agar supaya asao tersebut dapat dlwujudkan perlu dl- 
cdoknn kotentuan~ketentuan lalnnya.
rioalnya perlu ada ketentuan tentang batao nlnlnuo luao tanah 
ycng haruo diniliki oloh orang tanl, eupaya la aondapat peng* 
hooilan yang cukup untuk hidup lay ok bagl dlri oondiri dan ko- 
luarganya* Perlu adanya ketentuan mengonai batao nakolcun luao 
tonoh yang boleh dlpunyai dengan hak nilik. Ban perlu pula 
cdanya larangan ponilikan tanah cocara abcentoe.
Ealcn hubungan ini pacal 7 UUPA nesuat ouatu aeao yang penting, 
yaitu bahtzt penllikan dan penguaoaan tanah yang nelanpaui bin 
tco tldak diperkenonkan, karena hal denikian itu adalah noru- 
gikan kepentlngan unun.
Alchirnya ketentuan itu perlu dlbarcngi pula dengan penberian 
krodlt. Mbit dan bantuan lalnnya dengan syarat-cyarat yang

20
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ringon, oehlngga peailiknya tidak akan terpakea bekorja dalan 
lapcngan lain dengan menyorahkan penguaeaan tanahnya kepada 
orang lain,
Pelaksanaan dari pada asas yanc tordapat dalam UUPA torcobut 
dikoluarkanlah Undang-undang Honor i $6 Prp. tahun I960 ten* 
tone penetapan luas tanah pertanian, yanc norupakan undang 
undone Iondrefon* di Indonesia dan kenudian diikuti oleh Por- 
aturan Penerintah Nonor 224 tahun 1961 sobagai peraturan po- 
lokconaannya.
Ponyolenggaraan landrcXora bukan hanya tugao Departenen Dalan 
Hocori saja, melainkan raenyan^kut bidanc tugas berbacai In*>- 
tcnai lainnya* Pelaksanaannya eeaerlukan ikut cert any a nasya- 
rakat yang sanckut pantnya dengan itu.
Adapun tujuan landroforn pada carlo bosarnya adalah nangaĉ *- 
kon porobahan torhadap pcnilikan dan penguasaon tanah, go* 

hlngga pcnggunaan tanah itu dapat loblh produktlp dan effi- 
oion oorta tanah benar benar neoiliki ftingoi co oialnya.
Dengan deniklan akan nenpertinggi taraf hidup petani khucuo- 
nya dan r kyat jelata pada umunnya dalan rangka oowujudkan 
nacycrakat adil aakcur dan morata berdasarkan Pancasila dan 
Undang Undang Dasar 1945 dales tradah Hegara Aopublik Indonesia.

2. Progran Landroforn,

Kiranya telah jelas sosuai dengan tujuan Landrcfom 
torccbut dl atas dan nengingat situasi dan kondloi agraria dl 
Indonesia, naka program landroforn ooliputl antara lain t I*a-
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rangan untuk nenguasai tanah pertanian yang nelanpaui batao 
guna nencogch tortuapuknya tanah pertanian dltangan golongan 
golongan orang-orang tcrtentu oaja, larangan peailikan tanch 
cocara apa yang dice but wabccntoo° guna oencegah timbulnya 
penggarapan tanah yang tidak offioicn dan si at in penoraesn; 
pengaturan cool pengembalian dan ponebuean tanah tanah per- 
tenian yang dlgadaikan; pengaturan kemboli perjanjian bag! 
haoil tanah pertanian dan penetapan batao ninioun peaililcan 
tanah pertanian disertai larangan nolakukan perbuatan yang 
ncigakibatkan pemecahan penllikan tanah tanah pertanian con- 
Jadi bagian-bagian yang torlanpau kecil.

Pelaksanaan Landrcforn dl Daerah Tlngkat II Gresik khu-
cuonya dl Vilayah Kecamatan Dudukoanpoyan,

Seperti Panitia panitia Landrcforn Pusat dan Daerah Ting* 
kat I yang pcnbentukannya berdasarkan Koputusan Preoiden Honor: 
131 tahun 1961, maka untuk Daerah Tlngkat II Greeik beacrta 
inotanai bavahannya, yaitu Kecamatan dan Desa juga telah tejv 
bentuk Panitia Landrefora,
Kccudian eucunan, tugao dan cara bekerja Panitia teroebut 
dicenpumakan dengan Keputuoan Presiden Homor t 263 tahun :
1964* D&len melakoanakan tugaonya Panitia Landrefom Daorah 
Tlngkat II Gresik banyak nenghadapi bcrbagai haabatan dan ko- 
culitan dioobahkan karena porobahan none ter pada tahun 1965/ 
1966 dan Juga karena ada peristiva 0.30.S./PKI. Sojak itu Pa
nitia Landrefora torsobut tidak bokorja oebagainana aeotlnya«
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cchincga daltuo pelaksanaan tucaeaya oeponuhnya dilakukan oleh 
lnotanoi Agraria, Kocamatan dan Dasa*
a^T hal yang aeogaklbatkan Panitia I»androforo tidak bekerja co- 
bagalcana neotlnya ialah i
a. Karena tidak berhasH guna dan bordaya guna keanggautaannya.
b. Karena perobahan oituaoi politik,
c. Ada boberapa anggapan dari secantara anggota Panitia baht?a 

landroforn tidak berlaku lagi,
Dalan pada itu terdapat perobahan struktur organlsasi In stand 
Agraria di daerah berdasarkan Surat Koputuoan Hen teri Dalan flo- 
Gori Honor J 88 tahun 1972 yang dl dalannya tornyata di Daerah 
Tlngkat IX (temasuk Daerah Tlngkat II Grosik) tidak terdapat 
bo&icn atau sokoi yang ditugaokan nenguruo landroforn. Kenudian 
dicucul dengan Surat Koputuoan Hentcri Dalan Hegeri Honor % 133 
tctan 1978 dan Inotrukoi Henteri Dolan Hegori Honor £ 1 tahun 
1979 nengenai petunjuk pelaksanaannya tentang susunan organ!- 
cad dan tata korja Direktorat Agraria Propinoi dan Kantor 
Agraria Kabupatea/Kotasadya, di nana dales organisasi dan tata 
hcrja toroobut terdapat sekoi atau bagian yang ditugaokan no-* 
nnuruo landroforn, akan tetapi Keputucan bosorta Inotrukoi 
Kcntori Dalan Hegeri tersebut untuk Kantor Agraria Grosik bo* 
1 m  ditorapkan, cehingga tetap saja yang ditugaokan nenguruo 
lendroforn belun ada, Padahal tltlk borat kegiatan landroforn 
tordapat dl Daerah Tingkat II, sohlngga dengan demikian pelak- 
csnaan landrofozn di daerah daerah nongalani hanbatan-hanbatan» 
Akibat perfonbangan kehidupan social dan politik tolah nongha*
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ollkan keadaan tldak sobagoicana yang diharapkan. Hakokat dan 
nakoud dari pada landreforn beluo nencapai caearannya dan Pa
nitia landrcforn sebagal pelakeana dan pcnampung partlolpaoi 
dan kontrol nasyarakat beluo berjalon oobagainona yang diha- 
rapkcn.
Polaksanaan Landrcforn dl Kecanatan Daduksanpcyan.

Hal torocbut dl atao tcrbukti diwilayah Kecamatan ftidukeanpo- 
yan Kabupaten Daerah Tlngkat II Grocik walaupun telah diucaho- 
kan tu juan/pro gran landrefora oocual dengan kcnyataannya nacan 
caoih banyak adanya oaoalah landroforo yang tldak oeouol do
njon penerapan pelokcanaannya*
Socuatu konyatoan yang ada adalah nacalah rodiotribuoi tanah 
taiah yang eelebihnya dari batao nakoloua serta tanah tanah 
yang terkcna larangan absentoo, Rodiotribuoi tanah tanah trav 
ccbut dalcn kcnyataannya casih banyak para ponggarap/penerlna 
rcdlctribuoi yang tldak biea nengcrjakan dan nenlknati hasll- 
nya cosuai dengan ha oil dari tanah teroebut.
Para pcncrina redlotribuei yang keb any akan dahulu adalah pan- 
£cco^ ponfiegonya, cocara psychologic naoih to tap di bavah 
pcngnruh bokao pcmillk laoav cehingga dalaa praktoknya neroka 
tidak leblh hanyalah totap cebagal pendego caja. Sedans no
dal untuk mongerj akan tanah teroebut oaoih totap dari bekao 
penilik, denikian juga haoilnya sebagian bosar tetap dinlkaati

^  Pandego, adalah orang yang dipercaya untuk nongcrjc- 
kon don menjoga koasanan tanah tanbnk nilik ceoeorang deng&n 
inbolon nendapat 10 JS dari penghaoilan tanbak yang dikerjakan/ 
dijogcu
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oleh bekao penlllk.
Dl aanpinc itu adalah keadaan petanl penggarap/penerlaa redio- 
trlbusi cend iri yang buta huktun dan tidak mengerti akan hafc- 
hak cereka* ttereka tidak tahuf apakah oudah diperlakukan d o- 
nuxut hukua atau tidak* Mereka paorah*
Babken mereka raerasa takut karena banyaknya orang yang nonyua- 
raftan bahva Landrefona dahulu sancat dekat done an aktlvitao 
konn Kocunio. Karena takut dikait-kaitkan dcngan Partai loca- 
nio Indonesia (FIX), cehincga raereka takut dan engsan nntuk 
ccn^um o haimya yang oobenarnya.
Sacra dekatnya landreforn dengan aktlvitao FKI dlnanfaatkan 
Ju^a oleh boberapa orang bekas pcailik tanah kelebihan bat an 
nakoicun dan abcontoo yang dirodlotribu slkan # dengan nenyuara- 
l:cn bahta karena landreforn adalah aktiritao PXIt dl nan a 
orsnc PKI adalah orang konunio/tidak boracaoa, nalca yang men- 
dapatkan tanah keleblhan batao nakoicua dan absentee tercobut 
clfatnya haran. idapun nasalah penbayaran cantl rugi kepada 
bekan penlllk tan ah juga diperroalkan oleh yang bcrsanckutan. 
Penbayaran gantl kernel an kopada bekao peal Ilk tan ah tercobut 
peda anacnya harus dlbayar oleh sereka yang Deopezoleh banian 
tcnch itu* Totapi oleh karena para pcnerioa tan ah redlotrlbnol 
peda unumnya tldak oanpu untuk menbayar harca tanahnya* naka 
oleh Peaorintah akan dluoahakan cuatu usaha-usaha supaya para 
bokao pen 11 lk tanah tldak terlalu laca tacnunĝ ti uang jjanti ko- 
ru^lan yanc dlnakmdkan itu.
?otapi flasolah ganti rugi Itu dalan waktu yang cukup Icaa tl-
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dok terlaksana, aehingga nilai uang peabayaran ltu tidak o-  
euai lagl dengan harga tan ah dinekGud*
Karcna naoalah-nasalah tereebut di ataa sehingga saopai kini 
dl tfilayah Kecanatan Dudukeanpeycn yang ocnerioa redlotribuol 
ten ah sojumlah 182 orang, bolun dikotahui sacara pastl berapa 
junlah yang oencerjakan dan aenikoatl haoilnya sesuai dengan 
haknya* lemudian suatu kcnyataan penyinpangan yang lain ado* 
lah banyaknya orang yang lolos darl larangan untuk nenguasal 
tan ah pertanlan yang colanpaui batao, oaupun larangan pcailikan 
tanch secara apa yang dloebut abcontoe*
Hal Ini dioebabkan karona banyaknya yang nelakukan transakol 
Jual boll di batrah tangan tanpa nolalui prooodur atau c&t&f 
cora yang oo&cstinya, cehingga balk Kepala Doea dan Camat co- 
bc^ai Pejabat Pcmbuat Akta Tanah (PPAT) tidak taftu tentaqg 
prailikan/penguasaan tanah sanacan ini.
Praktok praktek oomacam ini sebagian becar tcrjadi pada kelu- 
orgn yang tidak manpu eebagai ponjual, di cana dalam aenjual 
tf.nah biacanya dldahului dengan hutang kepada pcnboli. So
ring Juga runah tangga yang monjual tanah oulal raonjual hanya 
co car a dicowakan untuk aatu tahun. Sobelun Jangka uaktu co wa 
hsbio, la datang lag! ncainta uang cowa untuk 2 (dua) tahun 
bcrikutnya dan oeteruonya,
Sotolah peailik tanah neraoa kobutuh&nnya tidak tcrtutup, 
nrJra dilop&okcnlah tanahnya untuk dljual bebao.
Dl oanping praktok jual bell di bawah tangan untuk nenghindarl 
lorcn^on untuk nenguasai tanah pertanian yang nolcnpani batao
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ncupun larangan penillkan tanah cacara absentee teroebut dl 
atac ada cattt lain, laitu dengan eara jual bell dl aana pca- 
bolinya nemberlkan kuaea outlak atau penbelinya oemakai nesaa 
oranc lain. Sohlngca dengan donlkian orang tcroobut torhlndar 
darl larangan dimokoud.
Gun a ncn control dan ncnelltl praktok praktak pelaksanaan land- 
Toforo sopartI teraebat dl atao, Camat Xopala tillayah dan Ke- 
pala Itosa sebagal aparat yang berada diocolon bawah aangat 
□oaogang peranan.
Adapun poranan Canat dal am bldang ini balk kowonangan naupun 
kouajibannya diatur dalao peraturan yang diuralkan sebagal 
borikut t
A. Kopatucan Pro cl don Botnor z 151 tahun 1961 yo Honor 263 ta

hun 1964# Canat bortugao aelaku Ketua Panitia Landrefona 
Kocanaten s
1, nonbantu memporlancar polakcanaan Landrefona;
2. Qelakcanakan Inotrukoi-inotrukoi dari Pan it la Landrefona 

Baerah Singkat II;
3* ocaborlkan usul, caran-earan, pcrtlnbangan-pertinbangan, 

corta laporan kopada Panitia Landrofora Dacrah Tlngkat 
II oongenai pelakoanaan landrcforn dldaorahnya;

4« QCQborlkan blnbingan dan pedonan-pedoraan polak sanaan tciw 
tang penyolonggnraan Landreforo kepada Panitia Landrcforn 
Do car

B. Inotrukol Bcrcana Hcnterl Dalaa IJegeri dan Otonooi Dacrah 
dcn^an Mentor! Agrarla tanggal 5 Januari 1961 Hoaor s 3okra
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9 / 1 / 2 *  Croat bertugaa :
Mcngadakan pendaftaran berdaoarkan laporan dari yang bcrcanc- 
kutan tentang adanya ponillkan tanah pertanian lebih darl 
nakoinun, oesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-undanj Do
nor j 56 Prp. I960*

0. Peraturan Henterl Pertanian dan Agraria Nonor 20 tahun 1963 
tentang pedonan penycleaaian oasalah gadai. Caaat b or tug an s 
1. paeal 4 ayat l.b. membari pertinbangan kepada Panitia land- 

rofozo Daarah Tingkat II tentang penyeleoaian gadai yang 
tldak dapat diseieBalkan secara ausyawarah antara pcnggo- 
dal dan peiegang gadai ditingkat deea,

2* pasal 6 nenotapkan bersama ponggadai dan peoagang gadai 
harga atao tanah yang digadaikan yang borhak dibeli oleh 
pemegang gadal*

D* In stroked Panitia Landroforn Pusat Honor 3 tahun 1962, bertu- 
gao nelakukan pengukuran atas tanah obyck landreforo yang 
akan dibagl-bagikan» bilamana Sub Direktorat Agraria tldak 
borkcoenpatan mengukur atau tldak ada patok.

B. Pedocan tfenter! Pertanian dan Agrarla Hoaor III tahun 1963 
bab AMccutuGkantt angka II, Camat bcrtugao t 
F.cr.bantu Panitia Landrefora Daerah Tingkat II dalasi pelake&- 
naan dan pcngawacan tcrhadap ketentuan pacal 3 ayat 1 Para* 
taran Peoerlntah Honor 224 tahnn 1961, tontang tnengalihkan 
hah atau pindah ke Kecamatan letak tanah*

P. Kopatuoan Henteri Dalaa ftegerl nooor 258 tahun 1975 tentans
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kctentuan-ketentuan tehnio administrasi dan tatacara polafc- 
canaan uang eewa dan genti xugi atao tanah tanah yang terkcna 
kotentuan Landrefom. Canat bortugac i
1* paoal 2 ayat 1 menugaokan Kepala Doca yang beroangkutan 

melakukan penungutan uang som dan ganti rugi.
2* pasal 2 ayat 2 bertanggung Ja.ab atae pdak canaan ponu- 

ngutan uang ganti rugi/som yang dltugaskan kepada Kepala 
Deoa.

3, pacal 3 ayat 3 nenanda tangan! daftar noninatif tanda 
bukti penyetoran uang cewa dan gantl rugl yang dioerab- 
kan oleh Kepala Desa.

4* paoal 4 ayat 1 neabuat tanda penorioaan penyetoran uang 
oova/ganti rugl untuk keooluruhan Jumloh penerinaan,

5. paoal 4 ayat 3 neabuat daftar nonlnatif penerimaan uang 
cera dan ganti rugl untuk tlop dooa.

6* pasal 4 ayat 3b ncrabuat daft ax penyetoran kopada Xayacan 
Dana Landrcforo.

7* pasal 4 ayat 4 celaporkan esraua penerloaaa uang eowa/ 
ganti rugl dan penyetoran kepada Bupati/tfalikotanadya 
Tingkat II cq* Kepala Sub Direktorat Agraria yang ber- 
oangkutan*

8, pasal 4 ayat 5 neaberi blobingan dan oelakukon pengawaean 
terhadap Kepala Desa oengenal pcoungutan uang seva, uang 
gantl rugl dan penyetorannya.

9. pasal 9 ayat 2 menberi surat tanda bukti penorimaan p o  
bayaran uang gantl rugi angsuron terakhir«
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Denikian peranan Canat Kepala Wilayah dlbidang Landrcforra dl 
nana dalaa pelaksanaan dlbantu eepenuhnya oleh Kepala Desa 
yang cukup menentukan, valaupun tclah diusahakan uemaksioal 
nrungkin untuk melaksanakan tugaanya sesual dcngan apa yang 
teraebut dl ataa, oaaih Baja terjadl peneroboaan penyinpangan- 
penyimpangan terhadap ketentuan Landrefom.
Plemang dal&m hal ini perlu disadari bahwa eetiap ucaha Land- 
reform biasanya dlsertal dengan banyaknya halangan dan has* 
batan-haabatan.
Sebab a dal ah nasuk akal jika golongan pcnguaaa-penguaca tanah 
luas atau tanah abaentee untuk berusaha oenolak aelepaakan 
kelebihan miliknya, naupun berusaha untuk menghindari uaaha 
pengurapulan keterangan tentang luas tanah railiknya*
Kalau macalah eeoacan Ini terjadi juga dl Kocamatan lain oaka 
apa yang nenjadi tujuan dari Landroform khuouanya untuk menu- 
ju terwujudnya delapan 3alur pcaerataan kiranya jauh dart 
harapan*
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PE3DAFTARAI? TAR AH

1. Ringol dan tujuan Pondaftaran Tanah,

Iotilah "Pendaftaran Tanah* yang dikenal sekarang ini 
cdaloh bora sal darl terjemahan iotilah a sing •kadactor1'* 
Iotilah "kadaoter* dapat dirumu ckan sebagai s 
c* Tugaa (fungsl) tertontu yang haras dioolonggarakan oleh Po- 

nerintah, atau
b* Badan (organ) Pemerintah yang haruo ncnjalankan tugas teiv 

tentu*1^

Iblcn sojaroh perkonbangan kadastcr dikenal dua macaa bentuk 
kcdootor yang dlbodakan antara oatu dan lalnnya aemarut tujuan 
naslng-maoing yaltu t
a. BoXaotlng kadastcr atau flccaal kadaotor (Xadaster Pajak).
b. rinondono-kadaoter atau rocht0-kadaster(Kadaeter Hak), 
Eadaotor pajak dlbontuk dengan tujuan untuk penungutan pajak 
r.tno tanah. &atu kadaotor pajak tldak mencrlukan ketolltian 
tontong hak atao tanahnya, antara lain slapa yang ncrapunyal 
tanoh yang didaftar itu dan berapa tepatnya luao tanah torso- 
but corta bagaloana batae bataanya* Bag! pccungut pajak tldak 
nenjadi soal olapa yang aeapunyai tonahnya* aaal pajaknyo di- 
bay ar, tanda tanda yang dlbcrikan oloh Kadaotor Pajak bukan 
tcnda bukti hak, tctapl tanda pengonaan/pobayaron pajak ho- 
oil buai atcu kckitir/girik atau dengan nana potok D.

^  Soodjaruo Soeroolhardjo, Porwian Cannt Kepala tfiln» 
XPh Kociwntnn dlbldanft A m n i a . mreHorat igrarla Pro pin ol 
Java. *lnur, Surabaya 1976► hal 23*
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Lain dengan Kadaetor Hak dibentuk dcngan tujuan untuk raonjcnin 
kepastian hukuc dan hak ataa tanah. Suatu kadaster hak nccciv 
lukan pcnyelenggaraan yang £eliti. Don dalan hal Ini telah dl- 
atur dl dalasi UUPA dan peraturan pelaksanaannya*
So port i apa yang tertera pada pasal 19 ayat 1 UUPA tentang 
pendaftaran tanah menyatakan sebagai berikut I 
"Untuk nenjamln kepastian hukuo olch Penerintah dladakan pen- 
daftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia mermrut 
ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Penerintah". 
Bari bunyi pasal teraebut Jelas sekali bahva tujuan dladakan 
pendaftaran tanch adalah untuk tnenjanin kepastian hukuo, 
Kepastian hnkua yang dijanin itu noli put! kepastian ocngcnai*
1. Status atau kedudukan hukum dari tanah.
2. Latak, luaa dan batao-batasnya.
3. Siapa yang eopunya dan bahan apa yang ada di atasnya.
4. Pcnberlan surat berupa certifikat.
Pendaftaran tanah aeliputi :
cu Pongukuran perpotaan dan penbukaan tanah (pasal 19 ayat 2a), 

yang aenghasilkan peta peta pendaftaran dan surat ukur.
Dari peta pendaftaran dan surat ukur dapat diporolch kopao- 
tian ocngenal letak# batas dan luas tanah yang bercangkutan. 
Hal ini oloh Boodi Harsono disobut “asas opcoialitas*.2  ̂

b* Pendaftaran hak-hak atas tanah dan perallhan hak hak terse- 
but (pasal 19 ayat 2b). Terraasuk dalam kegiatan ini pendaf-

^  Boodi Harsono* UUPA. Jaabatan Jakarta, Jilld II.
hal 3*
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tar tin atau pencatatan dari pada hak hak Iain (balk hak hak 
at as tanah naupun hak jaxsinan) aorta beban beban lainnya 
yang mcmbebani hak hak atas tanah yang didaftar itu. Selain 
raengenai status dari pada tcnhhnya, pendaftaran ini racaberi- 
kan keterangan tentang eubyck dari pada haknya, aiapa yang 
berhak atas tanah yang bercangkutan* Ini mengenai apa yang 
dice but oleh Boedi Harsono sebagai "asao openbaarheld"*^ 
Atau dengan kalinat lain dapat dikatakan bahva asao speoia* 
litao leblh aenekankan aegl scgi tekhnio pengukuran dan po- 
netaan, yaknl dalan bidang ilnu goodosl, cedang aeas open-* 
baarheid leblh menekankan aegl cegi legalltaa yaknl cegi- 
cogi hukum atao tanah. 

c* Pcaberian curat-surat tanta bukti hak, yang nenurut pacal 
19 ayat 2c berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Pendaftaran tanah nerapergunakan oistla negatip.
Bahvra UUPA tldak deoerintahkan dipergunakan si at Id positip da* 
pat dioinpulkan dari ketentuan pasal 19 oyat 2c tersobut di 
atao, yang nengatakan bahwa "surat surat tan da bukti hak yang 
akan dikeluarkan sobagai alat peabuktian yang kuat". Ayat tor- 
cobut tldak nengatakan bahwa surat surat tanda bukti hak itu 
berlaku csbanai alat bukti yang cutlak. Denikian Boedi Haroono 
dolan keoiopulannya bahwa dengan adanya ketentuan di atao, UUPi

A)ocnganut olotia negatip.

^  Boedi Harsono, ibid.. hal 3*
^  Boedi Harcono, ibid.
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Eijclackan oleh boliau, bahwa surat ourat tanda bukti hak itn 
berlaku eebagai alat bukti, yang berarti bahva kot©randan ko- 
torangan yang tercantua di dalaenya ncopunyai kckuatan hukun 
yang hams dltorina (oleh hakin) oebagai keterangan yang bo
ner, eolana dan oepanjang tidak ada alat bukti lain yang d o  
buktikan sobaliknya. Balan hal yang dcnikian maka hakinlah 
(pengadilan) yang akan raemutuokan alat bukti Qana yang bonar. 
Kalau tornyata bahva keterangan dan pondaftaran tanahlah yang 
tidak bcnar, maka akan diadakan pexubahan dan pembetulan oo- 
perlunya* Inllah yang disebut oiotim negatip.
Dongan kalimat lain* kiranya apa yang diutarakan oleh Boedi 
Hareono tersebut di atas, eeaeorang yang merasa lebih berhak 
atao tanah, dapat membantah kebonaran surat tanda bukti hak 
dongan perantaraan pengadilan. Jadi teraerah kepada koputucan 
pengadilan, nafia yang dianggap bcnar.
Lain halnya dengan oiotim posit ip t yang nenganggap apa yang 
tercantua di dalan buku pondaftaran tanah dan surat surat tan
da bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang 
cutlak. Pihak ketiga (yang beritikad baik) yang bertlndak 
atao da oar bukti teroebut, mendapat perlindungaa mutlak biar- 
pun kccudian tornyata bahwa ketorangan keterangan yang tou
can tun di dalannya tidak benar.^
2. Pondaftaran Tanah cobolum dan cosudah berlakunya OUPA.

^  Boedi Harsono, Ibid#
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Pondaftoran tanah sebelun borlakunya tJUPA t 
Pada waktu Pemerintah Hindla Belanda dahulu jaminan kepastian 
hak atao tanah bagl rakyat aali tldak ada. Pada waktu itu ada 
perbedaon yang nenyolok sekali tentang ucaha uaaha untuk ncn- 
jcnln kopastlan hak bagi tanah tanah hak barat, yang hampir 
ecrraanya tldak berada ditongan rakyat Indonesia adi dan tc- 
nch tanah hak adat (Indonesia).
Tanah tanah hak barat senuanya eudah tordaftar, Bagi tanah- 
tanah ini tclah diselenggarakan auatu pendaftaran tanah yang 
balk oek&ll nemixut OvercchijTingeordonnantic (S. 1834 Ho.77). 
Bari tlap bidang tanah barat dapatlah dlkotahul haknya, slapa 
yang enpunya, letak, luas dan batao batas tanahnya.
Sangguhpun tan da tan da "bukti hak” yang diberikon bolun nen- 
punyai kckuatan penbuktian dalaa hukun, tetapl kenyatoannya 
pendaftaran tanah itu nonberlkan kepastian hak bagl pihak- 
plhak yang bersangkutan* Bagl tanah tanah adat (Indonesia) 
pendaftaran tanah yang demikian itu belun ada,^
Kolcu dl Java, Hadura, Bali, Lonbok, Surabawa dan Sulaveoi So- 
Intan dladakan pendaftaran tanah, naka tujuannya bukanlah 
untuk menjeain kepastian hak, oelainkan untuk keperluan pe- 
nungutan pajak buni (landrente). Tang dieolenggarakan bukan 
Ich cuatu "rechtcfcadastortetapl apa yang dioebut suatu 
"ficcaal kadaster*. Tan da tanda yang diberikon oleh flccaal 
kadaotor bukan tanda bukti hak, tetapl tanda pengcnaan atcu 
penbayaran pajak buni.

6) Boedi Harsono, ibid. Jilid I, hal 52.
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Dalam pasal 1 darl oTerechrijTingaordonnantle (Ordonanai B&- 
11k Hana) ter so but ditentukan bahva surat surat elgendoo dan 
pcralihan nen&enai ocnua benda totap atau tidak bergcrak 
carta scoua akte dengan nana bonda benda tidak bergerak itu 
dibebani hlpotlk, deraiklan pula cecua akte ceooienya hanya- 
lah eah Jlka dibaat di nuka Conn!snarlo dari Baad Tan Jus* 
title dibantu oleh Panitoranya*
Pejabat toreebut dieebut "OreroohrijTinfisaDbtenaar*1 atau *Pc- 
gawal Ballk Kama" dan pembantunya diesbut "Pagawal Peabantu" 
Aolinya darl akte akte yang dibuat di nuka pegawai Ballk Dana 
liarus dlpelihara dan di sirapan. Kepada yang berhak diborikan 
salin an pertama dari akte eigendon yang disebut *Groase#* 
Grouse inilah merupakan tanda bukti hak yang sah*^
Socudah perang dunla ke IZ dengan keputusan Gubemur (Gouver- 
ncaenfrsbeslult) tanggal IB Haret 1947 nomor 12 (staatablad 
1947 nocor 53) ditetapkon bahwa peabuatan akte yang dimaksud 
paoal 1 darl ordennanai Ballk Kama dllakukan hanya di ornka Ke* 
pala Kantor Kadaster dengan dibantu oleh pegaval tata usaha 
ycnc tartinggl pengkatnya dikantor toreebut.
Atau dengan kallnat lain bahwa eejak itu Kepala Kantor Kadao- 
ter yang berkantor ditempat kedudukan ovorcchrljvingcanto- 
naor ditunjuk eebagal satu satunya overcchrivingoanbtenaar. 
Ketentuan teroebut nengandung pengertian bahwa Kantor Kadao- 
tor berfungoi cebagal Kadaater dan oebagal inatanoi yang aen-

7)f/ SDCdjartfo Sooronihardjo, ibid.* hal 24*
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daftar peralthan hak*
Pendaftaran tanah aesudah berlakunya UUPA :

Dengan dlundangkannya UUPA pada tanggal 24 Sept crab or 
I960, oaka dualleiio dalaa hukum Agraria di Indonesia oenjadi 
hapuo* Ban selanjutnya bagi Pendaftaran Tanah aendapatkan lan* 
dasan yang baru, seporti apa yang tercantua dalaa pasal 19 UUPA 
torsebut di atas yang berbunyi "Untuk oenjaain kepastian hukun 
oloh Pcnerintah dladakan pendaftaran tanah diseluruh trtlayah 
Ropublik Indonesia aenurut ketentuan ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Penerlntah.
Peraturan Penerlntah tcrsobat adalah Peraturan Pemerintah no* 
cor i 10 tahnn 1961 tentang "Pendaftaran Tanah" (dinuat dalen 
Lcabarcn Hegara 1961 nooor 28 dan penjelaoannya di dalaa Tan- 
bahan Lcmbaran flegara 2171)*
ftooklpun Peraturan Peaerintah nooor 10 tahun 1961 tentang 
Pondaftaran Tanah dlmakoud itu eudah ditetapkan tanggal 23 
Harot 1961, tetapl penyolenggaraan pendaftaran tanah aenuxut 
peraturan itu untuk dl Java dan Madura baru dloulal tanggal 
24 September 1961, cedang untuk dl daerah daorah lainnya se* 
cara berangcur angeur nulai tanggal 24 Karot 1962*®^
Borhubung dengan itu oaka sebelun pendaftaran tanah disoleng- 
corokan raonuxut peraturan yang baru, berdasarkan pasal 58 
oloh Mentori Agraria dltegaskan dalaa Peraturan Menterl Agra- 
rla nomor 2 tahnn I960 tentang "Polakcanaan Beberapa Koten-

Soodjarvo Soerooihardjo, Ibid.. hal 25.
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tuan UU?A* pasal 1» bahwa hak hole yang bora sal dari Konvcr- 
ci hak hak yang hingga tanggal 24 September I960 i
a. didaftar menurut OrercchrijTingcordonnantio (S.1834 nonor 

27), tetap didaftar nemirat poraturan teraebut*
b. didaftar menurut Peraturan Henteri Agraria nomor 9 tahnn 

1959 dan Ordonanai teroebut dalan ctaatablad 1873 nonor 
38(tontang Pondaftaran dan Ferallhan Hak Eigendon Agrarla), 
oelanjutnya didaftar oenurut Peraturan Renter! Agraria 
nonor 9 tahun 1959*

c* didaftar raenurut Peraturan peraturan yang khueuo di daerah 
Iatisowa Jogyakarta dan Kereoidenan Surakarta, totap di* 
daftar menurut Peraturan peraturan tereobut.

Dengcn kotontuan teroebut a aka baik hak hak barat oaupun hak 
hek Indonesia dikonvoroi atau diubah menjadi hak hak menurut 
kotontuan UUP A. Dan hak hak yang borasal darl konversi hak 
eigendon, hok opatal dan hak erfpacht untuk tocontara waktu 
rasih totap didaftar oenuxut overechrijvingcordonnantie. 
Adapun di dalcn tata usaha pondaftaran yang dieolenggarakan 
ronurut ovorsohrljTingeordonnantio itu naka hak hak yang boav 
acal dari konvoroi dioebut dengan nnmanya oenurut UUPA, do- 
nr;en dibubuhi keterangan dibolakangnya diantara tanda kurung* 
nma hoknya yang dafcmlu dioertai perkataan "bokao*,
Jcdi nicalnya s hak nilik ("bekaa hak eigendon"), hak guna 
ban^unan ("Bekas hak opatal*1), dan hak guna usaha ("bekan 
hole orfpecht*)*^

Boedi Haroono, ibid.. hal 11.
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Selanjutnya dalaa pasal 2 ayat 1 Peraturan Henteri Agraria 
nonor 2 tahun I960 tersebut dinyatakan bahwa bag! orange rang 
varga negara Indonesia yang pada tanggal 24 September I960 
borketmxga nogaraan tunggal dan mempunyal tanah dengan hak 
eigendon di dalasi waktu 6 (enan) bulan eejak tanggal ter&abut 
divajibkan datang kepada Kepala Kant or Pendaftaran Tanah yang 
bersangkutan untuk diberlkan ketegasan nengenal kewarganega- 
raanuya. Hak hak eigendon yang peniliknya terbuktl berkcwar- 
ganegaraan tunggal dloatat oleh Kepala Kantor Pendaftaran To- 
nah balk pada aslinya naupun pada sail nan aktanya sebagal tcloh 
dikonversi nenjadi hak nlllk (pasal 3)*
Sodang dalan pacal 4 yang berbunyi hak hak eigendon yang te- 
lah jangka waktu enan bulan tersebut pada pasal 2 lasnpau, 
pcniliknya tldak datang kepada Kepala Kantor Pendaftaran Ta~ 
nch atau yang peniliknya tldak dapat ombuktlkan bahva la bcr- 
kowarganegaraan Indonesia Tunggal, oleh Kepala Kantor Pcndaf- 
torcn Tanah dlcatat pada aoli aktcnya sebagal dikonverd nen- 
Jadi hak Guna Bangunan dengan Jangka waktu waktu 20 tahun. 
Dengan denikian jelaslah bahua Pccerlntah telah meoberi keseo- 
patan bagl para penegang tanah dengan hak barat, khusuonya hak 
Eigondoo untuk dikomrersi menjadi hak millk. Bagl oercka yang 
tldak nencukupl peroyaratannya, tanah-tanah Eigendoa tercebut 
dlkonvoroi menjadi hak Ouna Bangunan. Kesenpatan untuk neaper©- 
lch tanda bukti hak, nenurut UUPA juncto Peraturan Pemerintah 
nooor 10 tahun 1961 yaltu borupa certipikat, telah diberlkan 
tcnggang vaktu cukup lana. Sekalipun denikian nasih banyak to-
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nah dengan hak Barat* khueucnya tanah bekao Eigendon yang bcs 
Iuq dimlntakan oertipikat. Sehingga pada tahun 1970 diterbit- 
kcn peraturan Mentor! Dalan Begcri tertanggal 14 Hoi 1970 no* 
cor 2 tahun 1970 tentang penyeleeaian konveroi hak hak Barat 
ncnjadi Hak Guna Bangun an dan Hak Guna Ueaha* lol singkatnya 
adalah bahva tanah tanah dengan hak barat yang sampol tanggal 
24 September 1970 belun dimlntakan oertlpikat raaka tanah tanah 
yang bersangkutan dikonversl oenjadi hak pakai. Dengan keton- 
tuan bahwa bag! warga negara Indonesia yang terlanbat mendaf- 
tarkannya nasih dibcri keeenpatan untuk oerobah hak pakai to- 
di oonjadi Hak Guna Ban gun an keabali, dengan ketentuan ocabo- 
yar blaya adminlstraoi yang disator ke las Eegara sebosar 
Ep» 5*000f00(lima zibu rupiah)*
Batae vaktu tanggal 24 September 1970 ini kcraudian diperpan- 
Jcng nenjadi tanggal 24 September 1971 berdasarkan Surat Kepu- 
tuenn Heater! Daloa Hegeri tanggal 21 September 1970 Honor SI.53 
/DDA/1970. flanun demikian naoih banyak tanah bekao hak Bigen* 
don yang belun dimlntakan certipikat, yang deoikian raungkin di* 
cobabkan orangnya eudah tidak occerluken karena telah dialib* 
ken haknya tldak nelalui procedure yang ditentukan atau eudah 
tldak noncukupi cyarat tekhnio oebegai dinakoud dalan Peraturan 
Pcncrintah nonor 10 tahun 1961 pacal 15* 01 oh karcna oanpai 
axat ini nasih banyak para penegang hak tanah bekas llak Barat 
yeng belun nolakoanakan kewajibannya untuk nendaftaifcan 
tonahnya ko Ian tor Agraria Kabupaten/Iotamcdya, cedang naea 
berlakunya hak hak teroebut sudah nondokati caca berakhimya
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yaitu tanggal 24 Sopteabor 1980, naka untuk nenjaga agar crpo- 
ya jangan sanpal terjadi epokulaoi ataa tanah bekaa Hak Barat 
torcobut misalnya aengadakan transakoi jual bell, pcnbebanan 
hlpotlk dan lain-lain naka dipandang porlu oleh Pemerintah no* 
ngadakaa pengaturan langkah langkah kebijak canaan yang menda- 
car oerta mengarah kepada penertiban,
Bordaoarkan curat edaran Mentcri Dalaa Hcgerl tanggal 18 
April 1979 nooor 595/8094/AGR tereebut untuk tanah tanah yang 
bcraoal dari konvcrai tanah bokao Hak Barat yang akan bora- 
khir nasa berlakunya pada tanggal 24 Soptoabcgr 1980 untuk to- 
ncntara tldak diperkenankan aengadakan eacuatu perubahan/po-* 
ralihan/penindahan hak dan lain lain atas tanah yang bercang* 
kut&n, can pal dengan adanya ketentuan leblh lanjut* Dalaa 
cdcrcn tercobut tcraaeuk juga larangan larangan peobobanon 
hck hak tanah dengan ikatan hlpotlk atau kredietvorband, aor
ta tldak dlbonarkan nongaobll kebljakaanaan aendlrl sendixl 
cobolua torlobib dahulu nendapat peraotujuan tortulla dari 
nontori Dalaa Hegeri.*0^
Pcnyolonggaraan Pendaftaran Tanah nenurut Peraturan Peoorintah 
nonor 10 tahun 1961.
Pcnnukuran dan pemetaan*

Untuk aenyelenggarakan pendaftaran tanah cacora lengkap 
dlcdakcn pongukuran deea deal deoa. Di deoa yang akan dlukur 
dlbcntuk euatu Panitia. Sebeluo sebidang tanah dlukur terlebih

Soedjartre Soeromihardjo. Beberapa Peraturan Perun- 
Birektorat Agraria Proplnoi Jawa 1‘inur, 19757
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dahulu di ad ale an t
a) penyolidikan riwayat bidang-bidang tanah]
b) penotapan batao-bataenya.
Pokorjaan teroebut pada a) dan b) dijalankan oleh Panitia tor- 
oobut di ataB dan hasilnya ditulio dalan d ftar ioian. 
Batao-batao bidang tanah ditotapkan berdasarkan peraetujuan 
antara para pcailik tanah yang berbatacan. Cara ini dieebut 
"Contradictoiredclinitatic"* Daftar isian teroebut di atas di« 
tanda tangani oleh anggota~anggota Panitia dan oleh yang ber- 
kopcntingan. Setelah pengukuran catu desa selesai maka dibuat 
pota pondaftaran. Adapun cara taengukur dan nenbuat pota dice- 
cuoikan dengan tingkat kcaajuan dalam perkembangan Ilnu Geo- 
dooi sohingga kecuali dengan cara "tozrostrio* dipakai juga 
cara "fotogreaaetrio" yang nutakhir* Sotelah peta pendaftaran 
itu colocai maka pota dan daftar iaian daftar id an di* 
unuakan di Kantor Kepala Desa celaca 3 (tiga) bulan. Jika s»- 
lcaa waktu yang tel ah ditentukan tldak ada keboratan keboratan 
noka pota-peta dan daftar iaian dieahkan oleh Panitia* 
Pcnyolonggaraan tat&-ucaha pendaftaran tanah*

Untuk menyelonggarakan tata-ucaha pondaftaran tanah oloh 
Kantor Agraria diadakan s
a) daftar tanah;
b) daftar nccaj
c) daftar buku tanah;
d) daftar surat ukur*
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Bentuk dan cara oengiBi serta cara ncnoliharanya diatur da- 
Ian Peraturan Renter! Agrarla nonor 7 tahun 1961 tentang 
"Pcnyelenggaraan Tata-Ucaha Pendaftaran Tanah".
JPeabukuan hak-hak atas tanaht
Didaorah yang telah dladakan pengukuran dooa *

Sobagoi kelanjutan dari pengukuran dan pemetaan, cake 
cotolah ada pengesahan peta dan daftax*-ieian oleh Panitia tor- 
eobut dl ataOf tiap bidang tanah yang bataa-bataonya naupun 
yang borhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan 
dalaa daftar buku tanah* Sesudah itu dlbuatkan sail nan buku 
tanah dan dlbuatkan curat ukurnya. Sal in an buku tanah dan 
curat ukur cetelah dijahit menjadi satu bercana-sama dengan 
kertao eampul dice but •Sertipikat0* Kepada pemohon yang boi> 
hak diberlkan oertipikat sebagal tanda bukti yang kuat.
2)1 daerah yang belun dladakan pengukuran desa s

1. Pada daaarnya hak-hak atas tanah yang dahulu pern ah ditor- 
bltkcn surat hak tanah (groooe) dan sudah ada surat ukur 
lana (neetbriof) yang nasih nononuhi syarat teknls» tanpa 
dimohon dibukukan juga dalan daftar buku tanah. Tetapl 
tomyata hal ini ocniobulkan antora lain terjadinya cnatu 
keadaan yang tldak nonontu nengenai status tan ah-tan ah 
bokao hak barat. Dengan keluamya Peraturan flentori Ealcn 
Uegori Honor : 2 tahun 1970 keadaan yang tldak nenantu 
torsobut dapat diakhirl dengan tetap nomperhatlkan kopon- 
tlngan para penagang bokao hak barat torcobut. Kepada po- 
nohon diberlkan eortipikat*
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2* Atao peroohonan dari yang bcrhak, tanah-tanah bekao hak 
adat dapat Juga dibukukan dengan eyarat nenyainpaikan x

a) surat bukti hak;
b) carat keterangan Kepala Boca yang dlkuatkaa oleh Camat 

yang nembenarkan surat bukti hak itu.
Kepala Kantor Agraria nengununkan permohonan perabukuan itu 
dikantor Kepala Desa dan dikantor Kecanatan selama 2(dua) 
bulan berturut-turut. Jika selana waktu yang telab diten- 
tukan tidak ada keboratan* naka hak atao tanah itu dibuku- 
lean dalan daftar buku tanah* Kepada pomohon yang berhak di- 
borikan cortipikat.
nengenoi apa yang dinaksud dengan curat bukti hak itu Pe- 
ncrintoh telah nenberikan ketentuon ketentuan dalan Kepu- 
tucan Hentori Dalan Hegeri Honor : 26/DBA/1966.
Adapun nengenai surat ukur karena letaknya tanah di deca 
yang bolun diadakan pengukuran maka pota pendaftarannyn 
belua ada* Untuk nengatasi itu oleh Peaerintah dikeluasv 
ken Peraturan Renter! Agraria Honor 6 tahun 1965 yang no- 
nratur penbuatan dan cara nemperoleh peta oituasi.
Oongan adanya peta oituasi* saka bidang tanah yang ber- 
nangkutan dapat diganbarkan kedalcnnya dan oebagal lan- 
pirannya cortipikat dioebut ganbor oituasi*
5* Pondaftaran tanah di Daerah Tingkat II Oresik*

Soperti adanya struktur tugas instanoi Agraria diting- 
kat Kabupaten/Kotcnedya yang telah digariokan berdacarkan Su
rat Keputusan Mentor! Dalan Hegeri nonor 88 tahun 1972* di
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□ana oasalah pendaftaran tanah ini dlurus/ditanganl oloh cokoi 
Pendaftaran Tanah dari naslng naoing Kantor Agraria Kabupaton/ 
Kotanadya, naka untuk Kabupaten Daorah Tingkat II Grcsik po- 
laksanaannya dooikian juga* Kenudlan Surat Koputusan Hentori 
Iblcn tiegerl nonor 88 tahun 1972 tersebut disenpumnkan 
dengan Surat Koputusan ftenteri Dalaa flegeri nomor 153 tahun 
1978 tentang Summon Organ isaoi dan Tata-kerja Direktorat 
Agraria Propinai dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotaoadyo#
Salas nelaksanakan tugaonya coksi Pendaftaran Tanah Kantor 
Agraria Kabu paten Dae rah Tlngkat II Oreelk telah mengusa- 
hakan pelaksanaan tugaanya, balk prosedur naupun ketentuan 
boaya pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan yang telah 
digarlskan* Bahkan guna usaha neningkatkan pelayanan tugas 
koagrariaan kepada macyarakat khusisnya agar supaya naqya*- 
rakat mengerti dan memahanl tentang tata cara dan syarat 
oyarat untuk penyoloiaian permohonan hak hak atas tanah 
oorta pemberian sertipikat tanda bukti hak tanah* naka 
oloh Kantor Agraria Kabu pat on Daerah Tingkat II.Gresik te
lah dibagikan kepada Desa dooa untuk diteapelkan di Balai 
l>esa aa^ing casing Surat/Inotrukai Kenterl Dolan Uegeri no
nor 25 tahun 1976 tentang Pengununan Syarat Syarat Penyolo- 
saian Penaohonan Hak Atas Tanah dan Pemberian Sertipikat 
Ton da Bukti Hak Tanah dinaksnd*
Ioi Inotrukci Mentcri Dalan llogori nonor 25 tahun 1976 tor* 
sebut nellputi 1

tu Tata cara penberian hak atas tanah oleh Pecerintah* 
b* Kowajiban penerima hak atas tanah dari Pcnerintah*
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o, fata cara .neaperoleh eertifikat hak atau tanah*
d, Syarat yang haruo dipenuhi jika seocorang oengajuken porco- 

honan eertifikat*
Inotrukoi Henteri Dalan Negerl teroebut di at as tldak dioer- 
tal dengan adanya beaya beaya yang harus dipenuhi sehubungan 
dengan oasalah/ketentuan dlaakcud*
Untuk itu agar aasyarakat aengotahui berapa beaya beaya yang 
borhubungan dengan oasalah pendaftaran tanah, a aka oleh Kan
tor Agraria Kabapaten Daerah Tlngkat II Greslk telah ditea- 
polkan dipapan pengusunan kantor teroebut Peraturan Henteri 
Italan Hegeri noaor 2 tahun 1978 tentang Beaya Beaya Pendaf
taran Tanah, dan Peraturan ftentcrl Dalan Hegeri nonor 12 ta
lma 1978 tentang Penambahan Ke ton tuan Nengenai Beaya Pendaf
taran Tanah untuk Badan Badan BUkun Tertentu pada Peraturan 
Hentori Silas Hegori nomor 2 tahun 1978*
Adapun praktek pelaksanaannya yang oendaftarftan hak tanab- 
nya dl Kantor Agraria Kabupaten Dae rah Tlngkat II Ore oik oo- 
nurut penjelaean dari Kepala Sekol Pendaftaran Tanah pada sa~ 
at ini untuk setlap harlnya tldak kurang dari lO(sepuluh) 
orang pcaohon. Hal ini cukup banyak jika dibanding dengan 
Kabupaten yang lain kecuali Kotamadya Surabaya.
Sohubungan dengan sasalah tersebut aotelah kanl adakan peno- 
litlan dlbeberapa Kecamatan khusacnya Kecasatan Dudukcanpo- 
yan Kabupaten Daorah Tlngkat II Gronik, pada uaunnya oobagi- 
an bo ear pendaftaran tanah yang dilakukan oleh saayarakat ti-
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dale copcnuhnya bertujuan untuk nenjamin kepastian hukun atas 
hak niliknya, tetapl juga didacarl dengan tujuan lain yaitu 
untuk pereyaratan plnjan Bank. Soandalnya Bank tldak nonetap* 
kaa pereyaratan sertipikat tanah sebagal jcninan hutang, ke- 
nuagkinan juga coroka tldak akan aendaftazkan hak niliknya.
Ban nereka cukup berpegangan dengan tanda pengenaan/penbayaron 
pajak haail toual atau petok Ik yang dlnillkl*
Dl saoping Itu juga yang oengurue curat surat pelaksanaan per- 
nohonan pendaftaran tanah oulai dari kantor Kepala Desa* Ca
rat di man a pertsohonan curat bukti hak itu perlu dllegallsaol 
untuk ccobenarkan surat bukti hak ltua sanpal ke Kantor Agra- 
ria bukanaya nereka yang ncallikl tanah tersebut, tetapl di- 
kuacakan kepada orang lain yang cukup aengertl dengan pereo- 
alan tersebut* Dan oereka pasrah cegala seeaatunya kepada 
ycng dlberl kuasa Itu termasuk juga nasalah beaya beayanya* 
Dengan deoikian beaya yang dlkeluarkan oleh peaohon/penillk 
tanah dengan oenakal perantara tersebut akan bertaobah be* 
car, eehlngga kadang kadang tldak celabang/cecuai dengan 
hnrga tanah yang didaftarkan. Dan apabila ada yang senguiuo 
curat surat pelaksanaan perciohonan pendaftaran tanah yang 
dllabxkan oleh peallik sendlrl tan pa perantara orang lain, 
dl nana orang Itu kebanyakan kurang neaahasl prooedurnya oa- 
ka akan oemakan vaktu yang cukup lana. Bahkan dijumpal cac- 
pal beberapa kali ke Kantor Agraria untuk oenyelcsalkan nc- 
c lchnya tersebut. Dengan denikian banyak ouara Guara yang 
dllontaxkan beberapa orang sepertl tersebut dl atas yang do-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMINDAHAN/PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MOCH. THAMRIN



48

ngatokon bahva pro oodur untuk pelaksanaan pereohonan pendaf
taran hak tanah di Kantor Agraria oangat berbellt belit dan 
caneat oulit aekali, yang nengakibatkan orang putuo aoa un
tuk denguruo penyelosaian naoalchnya itu.
Kooulitan dalan pendaftaran tanah ini pada ununnya berkisar 
pada nacalah pet ok D yang norupakan ealah satu peroyaratan 
bukti hak yang haruo didaftarkan* Kalau petok D yang didaf
tarkan adalah petok 23 yang dikeluarkan aebelun berlakunya 
Peraturan Peaerintah nomor 10 tahun 1961 dapat diakui oah 
cabagai poreyaratan bukti hak atas tanah yang didaftarkan, 
dan setelah fcandapat penelitian seperlunya aaka percohonan 
pendoftarannya dapat diteriraa. Penelitian itu antara lain 
□engenai rivayat tanah yang didaftarkan haknya, apakah ter- 
natrak tanah yang menjadi obyek lendrofonn dan eebagalnya* 
yang kesemuanya itu oebagai tindakan prevent ip agar tidak 
terjadl kekeliruan*
Totapi apabila persyaratan bukti hak yang berupa petok 2) 
yang didaftarkan itu dikeluarkan atau dibuat sebagai akibat 
dari peralihan hak di bawah tangan eesudah berlakunya Pera
turan Penerintah nonor 10 tahun 1961, oaka tidak dapat dia
kui oah oebagai peroyaratan bukti hak karena oelanggar pa- 
col 19 Peraturan Peaerlntah nonor 10 tahun 1961, oehlngga 
percohonan pendaftaran hak tanahnya tidak dapat diterina. 
Ealcn hal deoikicn diteopuh jalan atau dioarankon agar pcav 
ollhan haknya dlulangl kenbali/dituangkan dalan cuatu akta 
yang dibuat oleh Pojabat Pcobuat Akta Tanah,
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Di slnilah biasanya oulai timbul kcsulitan bagl pendaftar 
hak tanah tersebut* Untuk aasalah ini akan dijelaakan leblh 
lanjut dal am Bab 7 tentang Penlndahan Hale Hllik atas Tanah 
khuoucnya Penlndahan Hak Mllik atao Tanah di Daerah Tingkat 
II Ore oik.
Lain halnya Jika bukti hak yang dldaXtarkan berupa Surat Ke* 
putusan dari Pejabat yang berwonangt balk itu surat koputu- 
can mengenal petaberlan hak oillk atao tanah bekaa gogolan 
naupun pemberian hak mllik atao tanah yang torkena obyek 
landreforn* secara adminlstratip tldak dljumpal kenulltan 
apapun karena cudah cukup jelas status tanahnya, kecuali jl- 
ka tanah teroebut aenjadl oengketa* Bilan hal terjadi ocng- 
kota» naka pendaftarannya baru dapat diterina apabila ceng- 
kotanya telah dieelosalkan*
Adapun nengenal batao vaktu ketentuan prooedur peroohonaa 
nendaftaran sanpai nenperoleh sertipikat hak atas tanah* no- 
nuzut peraturan ketontuan batao waktunya tldak ada*
Peraturan hanya oenyebutkan bahwa eortipikat hak atao tanah 
dapat dlbuat setelah nasa pengiuauaan yang ditcmpelkan dl Ba
led Besa dan di Kantor Kecaaatan eolosai/habio vaktunya dan 
tldak ada plhak lain yang nengajukan keberatan* Pcngununan 
dlcakcud berlangeung selaaa 2 (dua) bulan*
Hcmidian cocudah adanya pen gu nun an, peaohon hanya menunggu 
cdcnya pengukuran tanah beserta penyelesaian sertipikat,

«
Pada caat Inllah biasanya kelanbatan kelaabatan pengajuan 
hak atao tanah borupa sertipikat coring torjadi.
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Kolaabatan kelaabatan teroebut oenurut penjelasan Kepala 
8oksi Pendaftaran Tanah dieebabkan karena s
a. Banyaknya peroohonan yang aacuk*
b. Kekurangan alat alat ukur untuk nengukur tanah beoerta 

petugao pengukurnya*
o, Kelongkapan adainistratif yaitu adanya kekurangan surat 

Gurat/lanpiran lampiran yang hams dilengkapi.
DI Damping itu kelanbatan tersobut dapat terjadl Juga karena 
kurang pengertian dari pemohon oendiri, di nana sipenohon co- 
cudah neaaaukkan berkas berkas surat pormohonannya ke Kan
tor Agraria biacanya diberi blanko untuk diisi oleh pcaohon* 
Blanko itu beriai cuatu pernohonan pengukuran tanah yang ha- 
ruo diajukan setelah tenggang waktu penguraunan yang dltempel- 
kan di Balai Desa habis uaktunya, Karena kurang pengertian- 
nya aipecohon, walaupun batao pcngununan itu telah aelesai 
tetapi balnko tersebut tidak diici dan tidak diserahkan ke 
Kantor Agraria, oehlngga teroiopan dirunahnya dalan waktu 
yang cukup lama sanpai beberapa bulan. Dalan hal ini mrngkin 
karona keslbukan dari Kantor Agraria cohingga tidak eerapat 
ncabcrikan surat pcringatan kepada pecohon tentang pongioian 
atau pengajuan pengukuran tanah dinakcud. Hal ini bam di- 
kotahui apabila oipceohon menanyakan kepada Kepala Desa yang 
borr&ngkutan mengenai pengajuan sertipiftat tanahnya yang cu
kup laoa belum selesai* Kenudian oleh Kepala Desa baru dijo- 
laokan duduk perooalannya. Andaikan sipecohon tidak nenanya- 
kon kepada Kepala Doca perlhal toroobut, naka jelas pengu-

i * »* . 1.1
r. ;tf

"UNTiv:..;ji /Aj /....̂ .v:,auA” 
S U P  A R A Y  A
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kuran tanahnya tldak dapat cegora dilaksanakan eehingga 
nengakibatkan sertipikat hak atao tanahnya tldak dapat dl- 
oolosalkan. Pada henat kami oasalah balnko yang berloi su- 
atu pcmohonan pengukuran tanah yang haras dlajukan oloh 
pccohon adalah tldak perlu lag! dladakaa/dlbuat oleh kan
tor Agraria* sebab peaohon sewaktu nengajukan pormohonan- 
nya yang pertana adalah tormacuk pcrcohonan pengukuran ny a, 
dan Juga pobayaran uang nuka yang telah dlhayar oleh po- 
cohon adalah uang panjar sertipikat ternasuk beaya uang po- 
ngukuran*
Adapun praktek nengenal pcabebacan pembayaran sobaglan 
atcu seluruh beaya yang dlminta pecohon yang tldak aanpu 
ncnbayamya berdaearkan pacal 14 Per turan Tentcrl Baled 
Ecgorl nonor 2 tahun 1973 tentang beaya pendaftaran tanah 
untuk vllayah kantor Agraria Kabupaten Daerah Tlngkat II 
Groclk bolun pemah terjadi. Hal Ini kecungkinan karena 
tldak tahunya naoyarakat perlhal ketentuan tersebut. 
Bcalklanlah naoalah pendaftaran tanah khucaenya di Kabupr>- 
ten Baorah Tlngkat II Oreolk dengan segala variaslnya* di- 
ncna banyak hal hal yang nenorlukan perhatian terutaaa no- 
n^cnal pemerataan pengertian kepada masyarakat balk ten-* 
tons tata cara laeaperoloh sertipikat hak atas tanah naupun 
cyarat syarat yang haruo dlpenuhi Jika seseorang nengaju- 
kon peroohonan pendaftaran hak tanahnya/sertipikat.
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Seperti apa yang tertora dalan ketentuan pasal 27 UUPA 
bahwa, oalah satu sobab diontara cebab eobab yang lain* hapuo- 
nya hak milik adalah tanahnya jatuh kopada Hegara karena pca- 
cabutan hak berdaoarfcon paoal 18* Adapun bunyi pasal 18 UUPA 
teroebut adalah "Untuk kepontingon unun, teroasuk kepcnting&n 
bcngca dan n«c*ra aorta kepentingan bcrsana darl rakyat, hale* 
hak atao tanah dapat dlcabut, dengan nengganti kerugian yang 
layak yang diatur dengan undang undanfl*.
2hri ketentuan paoal tersebut di ataa, dapatlah kit a tenukan 
3 (tiga) on cur pokok9 yaitu :
1, Untuk kcpentlngan uraura, texnasuk kepcntingon bangsa dan 

negara carta kepentingan bersana dari rakyat dapat diado- 
kan pencabutan hak hak ataa tanah terraasuk hak oilik.

2. Terhadap pencabutan hak teroebut haruo disertai penberian 
ganti rugi yang layak kepada yang berhak*

3* Tindakan tersebut haras didasarkan atos ketentuan undang 
undone yang oengatumya*

Zhn dari ketentuan itu dapat juga diutarakan bahwa pada eatu 
plhak nemberlkan lan da can lan da can hukna kepada Pcnguaoa un~ 
tuk dapat neopezoleh tanah yang dlperlukan guna ocnyelonsca- 
mken kepentingan usun* Pada lain plhak ketentuan itu norupo- 
kon jaoinnn bagi rakyat nengenai hak hak atao tanah miliknya 
torhodap tindakan cowonang wonang dari Penguaca.
Adapun peraturan pclokcancannya yang aengatur ketentuan torse-

PBHCABUTAH HAK R II*IK  ATAS TAD AH
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but adalah Undang Undang nooor 20 tahun 1961 tentang "Penea- 
butan hak olllk atas tanah dan benda benda yang ada di atacnya 
(dlouat dal an Lesbaran Begara 1961 nooor 288* penjelasannya da~ 
Icn Taobahan lembaran Hegara nooor 2324)* Undang undang teroe- 
but kecudlcn dilengkapl dengan Peraturan Peoerintah nooor 39 
tahun 1973 tentang "Aeara penetcpan ganti rugi oleh Pengadl- 
lan Tinggl oehubungan dengan pencabuton hak hak atao tanah 
dan benda benda yang ada dl atacnya"* oorta Instruksi Presiden 
Ropublik Indonesia nooor 9 tahun 1973 tontang "Pelaksanaan 
pcncabutatt hak hak atas tanah dan benda benda yang ada dl atao* 
nya"* Jadl untuk neaaopung peroohonan peroohonan pencabutan 
hrJr atao tanah dan benda benda yang ada dl atacnya* Peoerlntnh 
toloh oengatur pedonan podonsn yeaig dilihcit dari borbagai co- 
fjl* balk nengenai tafslran "untuk kopontingan umua* oanpun 
proooo polakeanaannya yang dldasarkan atao perllndungan ter- 
hadap para peolllh tanah dan benda bpnda yang ada dl atacnya* 
Pencabuton hak atao tanah dan benda benda yang ada dl ataonya 
dlharapkan hanya dilaksanakan benar bcnar untuk kepentlngan 
unun dan dilaksanakan dengan hati hatl serta dengan cara ca
ra ycng adll dan bijakiiana* cegala soouatu cocaal dengan ko- 
tcntuan kotentuan yang berlaka* Pedonan yang torperincl oo- 
n^enal tafolron untuk kepentlngan uoun, teroasuk kepentlngan 
bcngca dan negara serta kepentlngan bereaoa dari rakyat* de
nikian pula kepentlngan pembangunan* sebagainana diatur oleh 
undang undang nooor 20 tahun 1961 pasal 1 telah dluralkan do* 
n$an loblh Jelao dan leblh terperincl dl dalao Instruksi Pro-
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olden nonor 9 tahun 1975. Untuk nengetahul batasan darl pada 
olenon kopentlngan unum Itu* Inutrukoi Pro si den nonor 9 ta
hun 1973 teroebut dalan pasal 1 Lonplran tentang Pedonan Po- 
lakoanaan Hak menyebutkan i
1. Suatu kegiatan dalan rangka pelakoanaan Penbangunan ncapu- 

nyal Bifat kepentingan untin, apabila kegiatan tersebut no- 
nyangknt s
a. Kepentingan Bangsa dan flegara, dan/atau
b. Kepentingan naoyarakat luao, dan/atau
e. Kepentingan rakyat banyak/borsana, dan/atau 
dm Kcpentlngan penbangunan,

2. Bcntuk bontuk kegiatan Penbangunan mempunyai oifat keponti- 
ngan unun sebagai dioakoud dalan ayat 1 paeal Ini neliputi 
bidang bidang t
a. Pertahanan.
b. Pekerjaan Umun.
o. Porlengkapan Unun.
d. Jana Unun.
0. Koacanaan.
f* Ilnu Pengotahuan dan Seni Budaya*
g. Kocohatan*
h. Olahra^a.
1. Kooolenatan Unun torhadap boncana alcn. 
j. Kosojahtoraan Social.
k. Hakan/Xuburan.
1. Pariwinata dan Rokroaoi.
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o, Uoaha usaha ekononi yang bermnfaat bagl kesejahteraan
UDUD*

3* Prooiden dapat nonentukan bentuk bentuk kegiatan penbangu- 
nan lalnnya kecuall sobagai dinaksud dalan ayat 1 paeal 
Ini, nenurut pertinbangannya perlu bag! kepentlngan unun.

Apa yang terurai dal an pasal 1 tersobut rupanya barulah nero- 
pakan adanya sifat kepentlngan unun, belun nerupakan kepcntl- 
ngan urnun sendiri. Agar aifat kepentlngan unun tersebut menja- 
dl kepentlngan unun yang sebenarnya, naka la mcabutuhkan peng~ 
konkrltan lagl yaltu bahwa proyek yang nengharuskan pencabutan 
hak dan yang nengandung olfat kepentlngan unun Itu sudah ataa 
tolah tomasuk dalaa Rencana Pecb&n^unan dan telah pula dlucuo- 
kan kepada nasyarakat dl mana proyek akan didlrikan/dlbangun,
Hal lnl diatur dales pasal 2 yang lengkapnya berbunyl i
1. Suatu proyok penbangunan dlnyatakan ncapunyai bentuk kc^i- 

atan sebagal dinaksud dalan pasal 1 dl atas, apabila sebo- 
lunnya proyek tersebut sudah tornasuk dalan Rencana Pcabangu- 
nan yang telah diberitahukan kepada nasyarakat yang bor- 
cangkutan*

2. Jika cuatu proyok penbangunan Daerah akan dlnyatakan ccd- 
punyal bentuk keglatan sebagal dinaksud dalan pasal 1 dl 
atas, naka oebclucmya proyok tersebut harus sudah tercacuk

nr> Rencana Induk Penbangunan dari Daorah beraangkatan
j

dan yang telah nondapat peroetujuan Itowan Pertrakilan Rakyat 
Iherah eetenpat.

5* Roncana Induk Ponbangunen oobagal dinakcud ayat 2 pacal ini 
harus borolfat terbuka untuk unun.
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Kcmudian aelanjutnya menu rut ketentuan Undang-Undang Pencabu- 
tan Hak tercebut dalan pasal 1, penetapan pencabutan hak atao 
tanah dan benda benda yang ada di ataanya itu roenjadi wewonang 
tunggal Presiden dal as bentuk Surat Kaputuaan Presiden* Keuo* 
nangan Presiden di sini selaku Pejabat adoinistrasi nogara tor* 
tinggi, ditempatkan pada suatu kcdudukan dengan kaparcayaan un
tuk nengontrol ada tidaknya kepcntingan unuia yang dijadikan oo- 
bagai dasar dilakukannya pencabutan hak itu* Jadi jelao bah«a 
yang berwenang nengeluarkan Surat Eeputuoan pencabutan hak a- 
tao tanah dan benda benda yang ada di ataanya adalah hanya Pro- 
sidan Republik Indonesia aetelah oendengar pondapat Rentori 
Agraria (sekarang Menteri Dalan Hegerl}* Menteri Kehakiman dan 
Henteri yang memerlukan dilakukannya pencabutan hak, Bahkan bo- 
han pohok yang dijadikan dasar pengaabilan Surat Keputusan 
Prasiden tars but adalah penaohonan darl pesohon dengan dilan- 
piri roncana peruntukan tanahnyo* ketarangan nasa nana yang 
borhak atao tanah dan benda banda yang ada di ataanya* rencana 
pcncopungan, hasil takoiran Panitia Eanti Bug! dan portidba- 
ngon/penguculan Gubamur Kepala Daerah terhadap dikabulk&nnya 
atau ditolaknya pexnohonan pencabutan hak itu*
Di camping pedonan pelakoanaan pencabutan hak atao tanah itu 
condiri, di dalao Dndang Undang nonor 20 tahun 1961 Juncto Po- 
raturan Penerlntah nonor 39 tahun 1975 tordapat ketentuan ko* 
ten tuan yang ncaberikan parlindungan hukuo atau pengayonan 
kepada para penilik tanah dan bon da benda yang di atasnya* Por- 
lindungan hukun teroebut ialah eobagai bcrikut x
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a* Pada prinsipnya penggunaan tanah ceseorang untak koponti- 
ngan unun Itu dilaksanakan atao dasar nuoyawarah an tarn 
kedua belah plhak* di sanping diberlkan ganti run! berda- 
oarkan hasil taksasi Panitia juga dlcediakan tanah lain 
sebagal penanpungan agar nereka dapat kembali oenjalankan 
kegiatan usahanya atau mencari nofkah cepertl aeaula# 

b. Apabila si at in nuoyawarah dengan ganti rugl dan penampu* 
ngan tersebut tldak dapat dlcapal dan berdaoarkon portia- 
bangan yang pool tip, Petaerlntah to tap cengeluarkan surat 
keputusan pencabutan hak, dan kepada bokao pemllik tanah 
dan benda benda yang ada di ataenya diberi kesempatan nalk 
banding ke Pengadllan TInggi seteapat* khueuonya hanya no* 
ngenai banding torhadap be corny a ganti rugl yang mereka 
lnglnkan. Keputuoan Pengadllan 2inggi adalah nenglkat kedua 
belah pihak, dan pemeriksaan perkara banding pada Pengadl
lan Tinggi tersebut adalah nerupakan peacrikcaah tingknt 
pertana dan tcrakhir*
Dalan hal ini adalah cangat ncnarlk untuk diperhatikan di 
dalcn praktek telah tlabul cuatu gejala, yaltu rakyat yanrj 
bercangkutan ucunnya leblh oenang menghadap dan nengadukcn 
cacolahnya kepada Da wan Perwakilan Bakyat. Bahkan ada ko* 
cendorungan kuat untuk sccara langcung nengadukan kepada 
Pro olden# Kemungkinan cara cara yang nereka gun akan terco- 
but karena terdorong oleh aebab ketldak tahuan nereka bo- 
laka terhadap sesuatu upaya hukun. Tetapl dl sanplng itu ca
ra tersebut ada yang dllakukan dengan eengaja yaltu karena
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oenata nata eebagai akibat raea keputus a naan atau cungkin 
Juga aikap apatione terhadap tindakan tindakan yang dittn- 
pllkan oleh orcan Peaerintah, ataupun karena tlada lagi ko- 
pereayaonnya kepada Bad an Peradilan unuo yang berkonpeten 
mcnogakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Boa*
Kalau dal an hal eenacam ini terjadi naka nenjadi keharuean 
kite bercana untuk mengenbalikan inago cereka ke dalan Jc- 
jaran fungoi yang sebenamya# Sebab tun tu tan merekn oebo- 
tulnya pada ununnya tidak banyak dan begitu eederhana* ce- 
kedar ingin nendapatkan tanggapan yang pool tip yaitu ke* 
pastian penyeletaian yang didoritanya deni kepuaoan aemua 
plhak*
Icmudian dalan Undang Undang nonor 20 tahun 1961 dan Inotruk- 
oi Prooiden nonor 9 tahun 1973 yang diatur mengenoi langkah 
dorurat, dalata aana diborikan kevenangan kepada Center! Ttor- 
lea Hegeri untuk nengeluarkon Surat Icputucan penguaaaan 
atao areal tanah itu ne ndahului keputuoan pencabutan hak 
oleh Pro olden, apabila *
a. Penyediaan tanah teroebut diperlukan dalan keadaan aangat 

nendooak, di cana penundaan pelaksanaonnya dapat neninbul- 
kan bencana alan, yang menganean kecelcnaton unun.

b. Penyediaan tanah tercebut cangat diperlukan dalan ouatu 
kegiatan penbangunan yang eleh Peserintoh Dacrah oaupun 
oasyarnkat luao, pelakeanannnya dianggap tidak dapat di 
tunda tunda lagi*
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Pencabutan halt has! cubyek hukun Swaota,

Ddpatlah dikotahul bahwa dl oanping Pcaerlntah Pueat dan 
Penerlntah Daerah, naka oubyok hukun Swaota pun dlbuka keiaunc- 
klnan untuk bioa neniknatl pencabutan hak hak atao tanah,
Hal tersebut telah dlatur dalan pasal 5 Inotrukol Presiden 
Ropublik Indonesia nooor 9 tahun 1973 yanjj berbunyl csbosal 
borikut i
(1), Tang berhak menjadi eubyok atau pccohon untuk nengaju- 

kan permlntaan pencabutan hak atas tanah dan benda ben
da yang ada dl atasnya adalah Instansi Instansi Pemerin- 
tah/Badan Badan Penerlntah naupun uoaha usaha Swasta, 
segala cesuatunya dengan nenperhatlkan peroyaratan un
tuk dapat aeapexoleh sesuatu hak atas tanah oecual do- 
ngcn ketentuan ketentuan yang berlaku.

(2), Usaha Usaha Swaota sebagal d lock end dalan ayat 1 pasal 
lnl, rencana pxoyoknya haruo dioetujul oleh Pemerlntah 
dan atcu Pemerlntah Daorah casual dengan Rencana Ponbo- 
nguncn yang telah ada,

iCoblJaksanaan perencanaan perundang undangan ini rupanya ti- 
dak begitu caja hen dak nolupakan fttngoi usaha usaha Suasta 
dl bldang Uaoional, karena memang sebenarnya bahwa peaban^u* 
ncn Bangca dan Negara Itu buhan hanya merupakan monopoll 
atcu cenjadl beban naupun kewajlban Peaerintah belaka, teta- 
pl juga Borupakan tugas keumjlban segenap kekuatan yang po- 
tcnoial dl dalan nasyarakat.
Satu cogi yang membedakan fungsi kedua csaha oubyok hukun
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toroobut adalah bah«a pcrbuatan Pcmerlntah itu dilakukan ber- 
kcnaan dengan wewenang untuk ncnyolonggarakan penerintahan, 
di nana polaksanaannya betul betul untuk kcpentlngan utrun, 
codang pada nubycSc hukun Swaota, pcrbuatan yang dilakukan
nya itu waleupun acncakup krltorla adanya kepcntingan ucun 
yang dibutuhkan naoyarakat, totapi ucaha ucaha Swaota tcrco- 
but lcblh bcrootifkan segi ekononi/konersial dari pada ko- 
pcntingan umum yang dieakoud, yakni ucaha untuk nendapatkcn 
kountungan dlkcsudian hari. Oloh karena adanya perbcdaan ha- 
kiki tcraobut, tsaka Juga dalam hal pro coduril yang harus di 
tcnpuh untuk nelakukan pencabutan hak itupun lalu ncnjadi 
berbeda#
2falan hal ini Badan Badan Penerintah yang hendak raengajfckan 
penaohonan pencabutan hak cukup aecara langcung mengajukan- 
nya ooporti tersebut dalan paaal paoal 2 dan berlkatnya da
rl Undang undang pencabutan hak. Tidak denikian halnya de
ngan plhak Swaerta. Di ataa telah dloebutkan bunyl ketentuan 
paoal 3 ayat 2 Inatrukai Presiden nonor 9 tahun 1973 yang 
motzaj ibkan plhak Swaota untok nendapatkan perijlnan lebih 
dahulu darl Penerintah Pueat/Daorah. Pernohoncn inlpun baru 
boleh dlajukan oetolah ternyata bahva tanah yang diperlukan 
tldak dapat dikuacai oelalui cara perootujuon dengan eaayo- 
rakat pcnilik tanah itu* Apabila pcrijinan teroebut telah

Harnin n. Hoosadijo, Tlnjnwm Pancntmtwt Hnfc frk 
AtnfLYnnnh^an B̂ ndft Bendajnnr: adft di atncnyiu Qhalla In- 
donoola, hal 17*
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diperoleh* naka permohonan pencabutan hak dapat dlajukan 
kepada Presiden nenurut ketentuan perundang undangan yang 
borlaku, Pengajuan tersebut tidak lupa Juga dilampirkan s 
a* Surat perijinan dari Peaerintah Pusat/Baerah yang telah 

diperolehnya.
b* Penjelasan penetapan harga torakhir yang pern ah ditawar- 

kan kepada pemilik tanah dan benda* 
tfalcupun leabaga hukun pencabutan hak Bilik itu di dalaa no- 
gara hukum Bepublik Indonesia yang berideolegi Pancasila ti
dak bertentangan* Juotru diperlukan cebagai suatu sarana Po- 
cerintah dalaa ueahanya snewujudkan kenajuan taraf hidup bang- 
ca, eeouai dengan tujuan Proklanao! nenuju nasyarakat ecjah- 
to ro, adil dan naknirr, nanun dalaa seminar Hukun Per tan ahan 
yang dicelenggarakan oleh Hirapunan Kerukunan Tani Indonesia 
tahun 1978 telah dikonstatir bahra di dalan praktek pengguna- 
cn dari Undang Undang nooor 20* tahun 1961 tersebut jarang 
eakali dilakeanakan* Hal ini disobabkan adanya kemungkinen 
procoo untuk nendapatkan tanah toroebut cenjadi terlalu lana 
dan uoaha nenghindarkan tindakan tindakan yang berslfat ne- 
nalrca*
Di lain pihak penganbilan tanah yang diperlukan oleh Penerln
tah dengan cara pcabebasan tanah bordasarkon Peraturan Men
tor! Dalan negeri nonor 15 tahun 1975 banyak dipergunakan. 
Karena cara ini dianggap lebih cepat bisa terlakcana Juga 
dianggap tidak neninbulkan keresahon, cebab cara pembebaean 
tanah ini didasarkan adanya keharucan tercapainya kata so-
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pokat.^
Selaln apa yang dikonstatir oleh Hlmpunan Kerukunan Tani In* 
donosia dl dalam Seminar Hukum Pertanahan tersebut, Juga da- 
lisa ucaha pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan nasi* 
onal "Seminar Segi Segi Hukum Pemblnaan Hukum Kota dan Dae* 
rah* tanggal 1 eanpal 3 Descmber 19 7 7 mengkonotatir bahwa 
tindakon pencabutan hak eedapat nungkin dlhindari, karena 
oasalah tanah Itu sangat komplek menyangkut selaln aspok yu- 
ridis Juga aspek oosial, ekonomi, Hankamnas dan lain lain* 
Dengan denikian penggunaan Undang Undang nonor 20 tahun 1961 
haras dipakai oenjata terakhir*^
Apakah maoalah yang dikonstatir di dalaa kedua Seminar Hukun 
tercebut dapat diperkirakan kebenarannya, sebaiknya kita 
tlnjen beberapa ketontuan yang diatur dalan Peraturan ttento- 
ri Ihlan negeri nooor 15 tahun 1975 dinakcud yang mengatur 
tentang kotentuan ketentuan mengenai Tata Cara Peabebaoan 
Ten ch. Paeal 1 Peraturan ttenteri Dales Uegeri nomor 15 tahun 
1975 tersebut mengatakan bahwa yang dloakeud dengan Pembebao- 
an Tanah lalah melepaskan hubun^an hukun yang cenzula torda- 
pat diant ara pens gang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara 
ncsberlkan ganti rugl* Adapun pelakoonaannya dltanganl oloh 
niatu Panitia yaltu Panitia Penbebasan Tanah, di mana penben-

Karain M* Koooadijo, ibid., hal 38*

5) Hamln R. Bossadijo, ibid.
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tukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan sncu- 
nan keanggotaannya tordiri dari I
a* Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Ko teaady a sebagai Ketua 

nerangkap anggota. 
b* Soorang pejabat dari Kantor Peoerlntah Daorah Tlngkat II 

yang dltunjuk oleh Bupati/tfalikotanadya Kepala Daerah se- 
bagai anggota*

c* Kepala Kantor Ipeda atau pejabat yang dltunjuk eebagai 
anggota*

d* Soorang pojabat yang dltunjuk oleh Inotansi Pemerlntah 
yang oeaorlukan tanah, eebagai anggota* 

o* Kepala Dlnaa Pokorj aan Unun Daorah Tlngkat II atau Poja
bat yang ditunjuknya apabila aengenai tanah ban gun an dan/ 
atau Kepala Dinas Pertanian Daorah Tlngkat II atau poj&- 
bat yang ditunjuknya jlka mencenai tanah pertanian, sobo* 
gai anggota*

f. Cbnat cobag ai anggota* 
g* Kopala Deca sebagai anggota*
h. Soorang pejabat dari Kantor Agraria yang beroangkutan so* 

bagai Sokrotario bukan anggota.
Colain Panitia Peabebasan Tanah Daorah Tingkat II seporti 
toroobut di atao, Gubernur Kepala Daerah dapat pula membentuk 
Panitia Peabebasan Tanah Tingkat Proplnoi dengan susunan ko* 
&ng£Otaan dari icntanoi instansi cobagaioana halnya keanggo* 
tcan pada Panitia Peabebasan Tanah Kabupaton/Kotamadya, bila 
tcnah yang dibebaskan itu torletak dlantara boborapa Kabupa-
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ton/Co tmadya atau aenyangkut proyek khuazs*
Panitia Penbebasan Tanah Tingkat Prop in ul ini dinaksudkan un
tuk nenaapung keglatan penbobacan tanah untuk kepentlngan dl 
rmatu proyek yang neaerlukan yang tcrletak dibcbernpa daorah 
labupaten/Kotanadya eebag&i oatu koeatuan lokaoi proyek, so- 
hingga untuk effektifttaa, kelancaron dan sinkronya polakca
ncan poebobaoan tanah diperlukan adanya tmatu panitia yang 
acapunyai jangkaaan koordlnatif terhadap Panitia Xabupatcn/ 
Kotamadya dl aana tanah termakeud terlotak. Selaln itu juga 
dlnakcudkan untuk nenaapung kegiatan pembebasan tanah untuk 
proyok khuoue at an moliputi areal tanah yang cukup luas* 
Adapun tugas tugoonya Panitia Peabebaaan Tanah adalah t
1, Hcngodakan inTontarlsasi serta pcnolitlan setenpat torhn- 

dap keadaan tonohnya, tancaan dan bangunan bangunan*
2* Hcngodakan perundingan/nuqyawarah dengan para peoegong 

hak atas tanah dan bangunan/tanoaan.
3. r.onakoir besamya ganti rugl yang akan dibay arkan kepada 

yang borhck,
4* Heabu&t berlta acara penbebasan tanah dlaertal fatwa/por- 

tlnbangannya*
5# Hcnyakoikan pelaknannan penboyeran ganti rugl kepada 

yang berhak atao tanah/bangunan/tananan tersebut,
Jadi dalca mengadakcn pcnakoiran/pcnotapan nengenai booar- 
nya ganti rugl, Panitia Penbebasan Tanah harus aeng&dakon 
cuoyataroh dengan para penlllk/peoegang hak atas tanah dan 
tangunan/tcnanan yang ada di ataenya berdaoarfean harga unun
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cetempat* Ban juga Panitia Peabobaaan Tanah agar dalan oo- 
nentuknn besarnya gantl rugl terdapat kata eepakat diantara 
para anggota Panitia dengan ncaperhatikan kehendak dari pa* 
ra peogang hak atao tanah. Jlka tordapat perbodaan taksi
ren gantl rugl diantara para anggota Panitia itu, naka yang 
dipergunakan adalah harga rata rata dari takalran Basing na~ 
ning anggota* Oleh karena yang dlanut adalah prinsip nuoya- 
varah, naka pemsgang/peailik tanah atau calon yang nenerlu- 
kan tanah dapat ocncriaa atau nenolak Juolah harga ganti ru- 
gl yang diusulkan oleh Panitia*
Apabila cotelah dladakan nuqyatarah oalah catu plhak tetap 
tidak nenyetujui Juolah harga ganti rugl teroebut, naka raa- 
mlahnya dlajukan kepada Oubemur Ecpala Baerah, di oana d&- 
ian hal ini Gubernur Kepala Baerah berkewajlban member! ja- 
lan tengah yang dapat ditorina oleh kedua belah pihak. 
f'.o-nng gantl keruglan dalan penbebaoan tanah adalah nerupa- 
ken caealoh yang haruo nendapat perhatian yang serluo. Ban 
dlakul bahwa dalan nasalah peabebacan tanah adakalanya ce- 
ncntara penduduk ninta gantl rugl yang begltu tinggi untuk 
hak nllik atao tanahnya yang akan dilepaokan, akan totapi 
Juga uounnya nereka itu dapat diberl tabu, dloadarkan bah- 
m  untuk kcpentlngan usiua dalan rangka Penbangunan Bangoa 
dan Uegara nerelakan hak milik atao tanah nereka dengan men* 
dapat ganti keruglan acal gantl keruglan teroebut adalah ( 
pen too dan vajar. Xepantasan dan kouajaron ganti rugl ter- 
cobut diperlukan agar cupoya :
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a. Adanya penberlan pengayonan kepada peoilik tanah agar pc- 
nllik tanah jangan eanpai dirugikan,

V. ttenjaga jangon aampai har^a tanah aenjadi goncang, apabi- 
la gantl rugl tersebut dlberikan terlalu tinggi atau tor- 
lalu rendah,

M. oanplng itu agar crupaya jumlah ganti rugl itu benar bonar 
©aopai kepada tangan yang berhak dan jangan saopai torjadi 
pemotongan penotongan, naka peabayaran juralah ganti rugl ter
cebut harue dilakukan oleh Instansi pecohon eecara langsung 
kopada peailik tanah/bangunan/tanaaan, aodangkan Panitia 
Pcnbebasan Tanah bertindak eebagai oakai saja.
Deolkian nasalah penbebaoan tanah di eiana yang jelaa harua 
dieasarkan pada prinaip adanya cusyawarah antara penegang 
hak dengan calon yang raeaerlukon tanah dan Juga harua botul 
botul dijauhkan dari unsur paksaan, sedangkan pencabutan hak 
yang dlatur dalaa Undang Undang nonor 21 tahun 1961 adalah 
oengondung uncar eepihak dan tldak dibutuhkan adanya uneur 
cuoyawarah antara peailik tanah dengan yang nemerlukan tanah. 
01oh karona itu dlharapkan nasalah pencabutan hak jangaa aao- 
pai ditanganl eecara sembrono dan tidak dlalaol oleh portang** 
Cungan Jntrab yang eeoestlnya dan betul botul harua dijanhkon 
dari adanya □anipulaoi.
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PHUJJDAHAiJ/PBRALIHAH HAK RZliIK ATAS TAB AH

1* Penin dahan/pe ral I han hak mllik a tan tanah pada ununnya.

Seseorang yang meniliki kebendaan pada dasamya nenbo- 
rikan pada diri pemilik Itu vevenang atau kebebasan kebebasan 
dl sanping kewajiban kewaj iban untuk oolakukan tindakan tin
dakan atau perbuatan perbuatan terhadap benda yang tnenjadi 
niliknya. Demikianlah halnya dongas seneorang nempunyai hak

#
oillk atas tanah, nereka (pemllik) neapunyai kebebasan untuk 
nelakukan tindakan tindakan terhadap tanah yang menjadi ni
liknya. J&antara nek lan banyak kebebasan dal am nelakukan tin
dakan tin dakan tersebut antara lain tindakan untuk menindah- 
kan hak oillk atao tanahnya kepada plhak lain* Akan tetapl dl 
neaping adanya tindakan tindakan si penilik yang bertujuan 
neaindahkan hak niliknya atas tanah tersebut, dapat juga 
tlnbul cuatu keadaan yang mengakibatkan berallhaya hak nilik 
tersebut tanpa si penilik itu sendiri bornakmid denikian. Pi 
dalaa pasal 20 ayat 2 UUPA pun dlnyatakan bnhva hak nilik 
atas tanah itu dapat berallh dan diallhkan kepada plhak lain, 
Pengertian "beralih" etenunjuk pada berpindahnya hak aillk ke- 
pada plhak lain karena peniliknya raeninggal dunia* Peralihan 
hak nilik karena pewarisan itu ter jadi "karena hukun*, arti- 
nyo dengan neninggalnya eipetailik. naka ahli warienya nenper- 
oleh tanah hak niliknya itu nenurut hukun barat aejak la no- 
ninggal dunia (pasal 833 ayat 1 B«V«) nenurut hukun adat oe- 
jak cetolah hntangnya dibayar lunao. Pengertian "dialihkan*

67
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monunjuk pada berpindahnya hak ollik kepada plhak lain kare
na pcrbuatan hukua yang eengaja dilakukan dengan tujuan agar 
plhak tercebut nenpeioleh hak itu* Adapun perbuatan hukttm 
itu dapat berbentuk jual-beli, tukar-mortukar* hlbah, peabe- 
rian dengan waaiat dan perbuatan perbuatan lain yang dlnak- 
cudkan untuk memlndahkan milik ittu Walaupun pada dacamya 
ol pcnilik tanah dapat melakukan perbuatan hukua yang bertu- 
juan untuk mengalihkan hak nilik tanahnya, tetapl toh harua 
raemperhatlkan prinalp prinsip ycn^ difiariiSkan oleh U0PA.
Di soaping itu pasal 26 ayat 1 UUPA nenentukan bahwa jual 
bdi, penukaran* penghibahan, penberlan dengan wasiat, pen* 
berlan oenurut adat dan perbuatan perbuatan lain yang dinak- 
eudkan untuk nenindahkan hak milik oerta pengawaoannye dio- 
tur dengan Peraturan Pecerintah. Pcnga^acan dan pengatur&n 
yang dinakaud oleh pasal 26 ayat 1 teroebut di ataa msnurut 
ponjelacannya adalah bertujuan untuk nelindungi plhak yang 
ckonomio leaah terhadap plhak yang ekononio kuat.
Adapun ketentuan ketentuan tentang pengaturan dan pengamcsn 
perbuatan perbuatan yang dli&akcud di atao adalah s
a. Peraturan Peraerintah nonor 10 tahun 1961 Lenbaran Uegara 

1961 nonor 28, yaltu Peraturan Penerintah tentang "Pendaf
taran fanah".

b, Peraturan ttenteri Agraria nonor 14 tahun 1961 Taobah&n 
Itobar&n Hegara nonor 2346, yaltu Peraturan tentang *Per- 
mintaan, Penberlan lain Pcnindahan Hak Atao Tanah".

o. Peraturan Menteri Dalan Hegerl nonor SK/59/DDA/tahun 1970
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tentang Penyederhanaan Peraturan Peraturan Pemlndahon Hale 
atao Ianah*

d. Instruksi Renter! Dalaa Hegeri noraor 27 tahun 1973 tentang 
Pengawasan Pemindahan Hak Hak atas Tanah*

Hengenal pentingnya pengawaean terhadap eegala perbuatan yang 
dinokeudkan untuk menindahkan hak nilik kepada plhak lain 
ini, telah ditegaokan dalan peraturan Men tori Agraria nonor 
14 tahun 1961 yaitu dl dalan pertiobangannya huiuf a dlnyate- 
kan, bahwa nasih perlu dladakan pengavasan terhadap pemindahan 
hak hak atas tanah. Bahkan pengavaoan yang dinaksudkan itu bu
kan 0aja terhadap perbuatan perbuatan yang dimakoudkan untuk 
nenindahkaa hak nilik, tetapl juga hak hak lainnya atao tanah* 
Tang dlmakflud dengan hak atae tanah yang peaindahannya perlu 
dladakan pengawasan itu ialah 1 hak mllik, hak guna bangunan 
dan hak guna usaha, yang bukan untuk perueahaan kebun besar* 
Secudlan naoalah pengawasan tersebut leblh ditingkatkan lagi 
yaitu dengan dikeluarkan Instruksi Ken ter 1 3>alan Hegerl no
nor 27 tahun 1973 tentang Pengawanan Penlndahan Hak Hak atas 
Tanah* Daear peningkat&n pengawasan penin dahan hak hak atas 
tenth yang dimakoudkcn adalah bnhva dikonstatir adanya/ne- 
ningkatnya pembuatan perjanjian perjanjlan yang bormaknud no- 
□lndahkan hak atao tanah secara di bawah tang an atau tldak 
dilakukan dlhadapan Penjabat yang berwenang nenurut peraturan 
porundang-undangan, yang berlaku* Dengan adanya perbuatan 
porbu at an /u saha uoaha eemacan itu akan menyulltkan usaha usaha 
untuk nengadakan pengawasan secara seksana oleh Pemerintah
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terhadap setlap perbuatan yang bertaaksud untuk mengadakan po- 
nindahan hak ataa tanah. Adapun Instrukol Henteri Dalan flego- 
ri nomor 27 tahun 1973 tersebut adalah aolalul Guberour Kepa- 
la Daorah menginstruksikan kepada para Bupati/Walikota Kepala 
Baerah sanpal kepada Kepala Kepala Keeamatan untuk oeningkat- 
kan pengawaoan terhadap setlap perbuatan yang bermak&ud mcmin- 
dahkan hak atao tanah (nlsalnya dalam bentuk jual-beli, hibah, 
tukar-oenukar dan sebagalnya) berdasarkan ketentuan ketentuan 
sebagal berikut :
1* Setlap perjanjlan yang bernaksud oemindahkan hak atas tanah 

sebagal dlmksud di atas harus dibuat dengan suatu akta 
oleh dan dlhadapan Pejabat Pcabuat ikta Tanah (PPAT) yang 
dlangkat oleh Menteri Dalam ftegeri dan para Kepala Keca- 
oaten karena jebatannya, oebagaliaana dimaksud dalan pasal 
19 Peraturan Pemerintah nonor 10 tahun 1961 dan peraturan 
pelakoanaan lainnya.

2. Mcnjebar luaskan pengertian dan ketentuan ketentuan terse
but dalaa angka 1 di atas kepada masyorakat holuas luacnya*

3. Kepala Desa atau pejabat yang sotlngkat dengan its* dila- 
rang untuk nenguatkan setlap bentuk perjanjlan yang bertaak- 
cud ceoindahkan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta Po- 
jabat.

4. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagal dimaksud 
dalan angka 3 di atas, dipldana sesaai dengan ketentuan 
dalaa pasal 44 Peraturan Penerintah nooor 10 tahun 1961,

5. Kewajibkan kepada oemua Pejabat Pembuat Akta Tanah saba^

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMINDAHAN/PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MOCH. THAMRIN



71

Sal diraaktmd dalan angka 1 di atas untuk secara berkala 
oetlap bulan menyaapaikan laporan secara tertulis ten- 
tans keglatan pelaksanaan pembuatan akta penindahan hak 
atas tanah kepada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya se- 
tempat menuxut ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah yang beroang- 
kutan dan eeterusnya disampaikan kepada Renter! Dal am No- 
gerl*

Kcaudian masalah perizinan/instansi pembori izin pemindahan 
hak atas tanah, hal lnl telah diatur oleh beberapa peraturan, 
ontara lain Peraturan Menterl Dalan Hegerl nonor i 1 tahun 
1967, tentang "Peabagian Togas dan tfewenang Agraria", yang 
celanjutnya dieeapuraakan dengan Peraturan ttenteri Itolcn He* 
geri nonor 6 tahun 1972 tentang "Pellapahan tfevenang Poborl- 
on Hak atas Tanah**.
Pasal 7 Peraturan Renter! Dalan ITegeri nooor i 6 tahun 1972 
aengatakan bahwa "Bupati/Walikota Kepala Daerah meaberlkon 
koputusan mengenai peroohonan icin untuk aemlndahkan hak 
nilik atas tanah”.
Jadi aenurut peraturan tersebut pejabat yang berwenang nea- 
berlkan izln terhadap segala penlndahan hak mllik atao tanah 
adalah dupatl/tfallkota Kepala Daerah, dl nana kedudukan dan 
ftmgsinya adalah oolaku alat/wakil Pemerintah Pusat, 
tfaloupun tug as dan vewenang itu dilimpahkan kepada para Bu- 
patl/Walikota Kepala Daerah dalaa kedudukan dan fungeinya 
oelaku alat/wakil Pemerintah Punat, ncnun pcnyolenggaraannya
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aehari-hari dilaksanakan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Koto- 
nadya di man a pelakoanaan itu adalah atao naaa dan tanpa q ©~ 
ngurangi kewenangan dan tanggung Jawab Kepala Daerah.
Hcngenai pemberian iein pemindahan hak ataa tanah itu berlo- 
ku ketentuan ketentuan sebagaioano. tercantum dalaa Peraturan 
Menteri Dalam Megeri nonor SK* 59/DDA/tahun 1970 beserta pen- 
Jelaoannya*
Menurut peraturan Menteri Dalaa Uegeri nonor SK. 59/DDA/tahun 
1970 teroebut, dengan mcnyimpang oeperlunya dari pasal 1 
ayat 2 peraturan Menteri Agraria nonor 14 tahun 1961 (di ncna 
genua penindahan hak railik, hak guna usaha dan hak guna ba- 
ngunan diperlukan lein), naka penindahan hak atas tanah ti
dak nemerlukan ifcin kecuali nengenai i 
a* Hak milik atas tanah pertanian.
b, Hak guna uaaha,
c* Hak guna bangunan ataa tanah negara, jika dilakukan kep&* 

da Badan Hukum*
d* Hak pakai atas tanah Negara, jika dilakukan kepada orang 

aslng atau Badan Hukuti.
o. Hak atas tanah di luar ketentuan a9 b, o dan d di atao, 

jika dilakukan kepada perseorangan ternaeuk ouami/ioteri 
dan anak anaknya yang nasih dales tangsungannya, temyntn 
eudah nenpunyai lima bidang tanah atau lebih.

Dengan deaikian nenuzut penjelasan dari peraturan teraobut 
tentang perisinan perizlnan yang nasih diperlukan dalan po- 
nindahan hak nilik atas tan oh dalan peraturan ini meliputi
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dua hal yaitu £
X* Penlndahan hak mllik atas tanah pertanlan,
2* Penlndahan hak nilik ataa tanah bukan tanah per tan lan (6 a- 

1 m  hal ini tanah bangunan) di nana ponerinanya adalah 
peraeorangan yang termasuk suami/i stori dan anak anak 
yang nasih nenjadi tanggungannya sudah oetapunyai lima bl- 
dans tanah*

Sedangkan pemindahan hak mllik atao tanah di luar hal terae- 
but dl atas tidak diperlukan perlsinan.
Vi dalam pada itu pen cr in a (perseorangan) pemindahan hak ni
lik ataa tanah yang tldak memerlukan idn itupun masih ditra- 
jibkan nenberi pernyataan tertulio tentang berapa bidang ta
nah yang sudah dipunyai oleh cuani/iatcrl dan anak anak yang 
naoih cenjadi tanggungannya. Hal ini diperlukan untuk menge- 
tahui epakah perneorangan itu sudah naopunyai Ilea bidans to- 
nah. Kalau sudah tentu haruo diperlukan isln terlebih dahnlu 
dari icntansi peoberi isln.
Dengan demikian bagl Kantor Pendaftaran Tanah yang oenerina 
peroohonan untuk men daftarkan pemindahan hak mllik atao to- 
nah yang tidak termasuk dua hal tersebut dl atas* dan sete- 
lah menellti apakah dl dalaa pernyataan tentang tanah yang 
sudah dfcpunyai oleh pemohon peraeorangan be^orta keluarganya 
itu belxin meliputi lima bldang tanah* dapat melakukan pen
daftaran eotelah syarat oyarat yuridio yang mengenai status 
tanah* plhak yang menyerahkan dan yang menorlma hak nilik 
telah dlpenuhl*
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Adapun tata cara pelaksanaan pemindahan/peralihan hak nilik 
atas tanah dari akta Penjabat Pcnbuat Akta Tanah canpai ba
n k  naaa adalah eebagai beri&ut t
Sepertl apa yang tercantun dalam pasal 19 Peraturan Penerin- 
tah nonor 10 tahun 1961, bahwa catlap perjanjian yang berack- 
crad meraindahkan hak milik atao tanah, tnemberikan hak bam 
atas tanah, menggadaikan tanah atau raeminjankan uang dengea 
tanggungan hak ataa tanah harua dlbuktikan dengan suatu akta 
yang dibuat oleh dan dihadapan Penjabat Peobuat Akta Tanah 
(eelanjutnya dalaa peraturan ini disebut Fen jab at).
Jadi peralihan hak ataa tanah, haruo dibuat dengan suatu akta 
Penjabat, di Dana pcsbuatnya tercebut harue dihadirl oleh :
a. Penjabat flendiri, 
b* Tan^ oengalihkan hak*
o. Tang nenerina hak atau kuaoanyn*
d. Para saksi (biacanya 2 orang oakoi naoing easing ceorang 

Kepala Desa dan ceorang Paeong Desa),
Sobolun akta tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh casing 
naeing pihak, naka harua diteliti terlebih dahulu apakah ak- 
ta peralihan itu eudah casual dengan peroyaratan peroyaratan 
yang telah ditentukan, Dalaa hal ini Pcnjcbat harua cenolak 
neabuat akta peralihan hak itu apabila t 
1* Hak ataa tanah itu dalam sengketa.
2. Hak atas tanah itu dalan sitacn*
3* Hak atas tanah itu dikuasai negara (Contoh j tanah tanah 

yang tericena Undang undang Xiandreforn)*
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4. tang mengallhkan hak ternyata bukan pemillknya atan kuaca 
peniliknya*

5* Tang men erica hak ternyata tidak berhak oeailiki hak atas 
tanah itu*

6# Hak yang dialihkan adalah Hak Guna Usaha*
7# Bldang tanah itu terletak dl luar wilayah kerja Peajabat 

tersebut*
8* a* Apabila bidang tanah itu ada eartiplkataya tetapl tldak 

dapat ditunjukkan kepada Penjabat.
b. Belus oembayar beaya pondaftaran dl Kantor Agraria Ka- 

bnpaten/Kotcaadya setompat.
So tel ah celeoai pembuatan akta, naka akta tersebut be serta 
certlplkat dan warkoh lain yang diperlukan oleh Pen jab at co
co ra dimnpaikan kepada Sekai Pendaftaran Tanah pada Kantor 
Agraria*
Akta, sertipikat be aorta varkah varkah lainnya Itu dapat pula 
dibawa yang bericepentingan oendiri, dengan ketentuan la nco- 
borlkan bukti/tanda penerlnaan kepada Pen jab at*
Jcdi eyarat ayarat yang harus dipenuhl apabila seseorang co- 
ngajukan peroohonan sertipikat dales rangka peaindahcn atau 
poralihan hak atao tanah secara leagkapnya yang dicorahkan 
kepada Sokol Pendaftaran Tanah adalah sebagal berlkut i 
1* Pemlndahan/perallhan berdasarkan jual-boll:

a* Akta Jual bell yang dibuat dihadapan Penjabat.
b. Sertipikat dari tanah yang borsangkutan (jika belua 

ada certlplkat harue dipenuhl oyarat nyarat konTerol/
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peroohonan sertipikat).
c, Pemyataan junlah tanah yang dimiliki. 
d* Turunan surat keterangan varga negara Indoneoia(suorai- 

isteri) yang diayahkan oleh yang berwenang#
e. I sin peralihan hak jika disyaratkan*

2* Penindahan/peralihan berdasarkan hibah/hibah wasiat :
a. ftta hibah yang dibuat dihadapan Penjabat.
b. Sertipikat dari tanah yang bersangkutan (jika belun 

ada sertipikat harua dipenuhi 17 or at eyarat konvoroi/ 
permohonan sertipikat)#

c. Pernyataan jumlah tanah yang dimiliki*
d* Tuxunan surat keterangan tsarga negara Indonesia traaml 

isteri yang dieyahkan oleh yang berwenang.
e. Xzin peralihan hak Jika dioyaratkan*

5* Penindahan/peralihan berdasarkan penbagian/pexnioahan har- 
ta variean syorat syarat yang haruo dipcnuhi/disorahkan* 
a* Keterangan tmrisan dari ientanoi yang bervenang.
b. Keterangan pelunasan pajak tanah sanpai saat neninc- 

halnya pevaris. (pasal 25 Peraturan Pemerintah nonor
10 tahun 1961).

c. Sertipikat dari tanah yang bersangkutan(jika beltus 
ada aertipikat harue dipenuhi syarat oyarat konveral/ 
peroohonan sertipikat)*

d. Pemyataan jumlah tanah yang diniliki.
e. Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang 

disyahkan oleh yang bervenang*
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f, Izin peralihan hak jika disyaratkan.
Setelah raeneriraa akta dan warkah warkah diroakoud, lalu di ti
dak on ponelltian lagi oleh Sckoi Pendaftaran tanah, apakah 
eudah seeuai dengan ketentuan ketentuan yang ada. Dales 
hal ini Sekei Pendaftaran Tanah dapat menolak untuk oelaku- 
kan pendaftaran peralihan hak atao tanah, jika calah satu 
syarat di bawah ini tidak dipenuhl antara lain ;
1. Akta yang telah dibuat dlcanpaikan tanpa sertipikat ateu 

surat keterangan atau pernyataan bahtsa hak ataa tanah 
itu helum mempunyai sertipikat atau aezrtipikat socontara. 

2m Sertipikat dan surat keterangan tentang keadaan hak ataa 
tanah tidak sesuai lagi dengan daftar yang ada pada Kan
tor Seksi Pendaftaran Tanah,

3* Jika orang yang memlndahkan hak atas tanah itu tldak bor- 
wenang berbuat denikian*

4. Dl dalaa jual beli, penukarnn, penghibahan dan perbuatan 
lain yang dlmaksudkan untuk ncaindahkan hak mllik Jika 
dicyaratkan lain tetapl tldak diporoleh ijin dari Peja^ 
bat yang berwenang,

Apabila set el ah men erica akta dan warkch varkah lainnya yang 
telah sooual dengan ketentuan ketentuan yang ada, celanjut- 
nya oebeluo dladakan balik nc&a Kantor Sokol Pendaftaran 
Tanah mengeluarkan suatu pengucmnan yang dltempelkan di Ba~ 
lai Desa dan Kantor Kecanatan.
Haksud penguniuman tersebut sebagal suatu *openbaaraakingfl 
untuk memberlkan kenungkinan kepada oeroka yang nenyanggah
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kebcnaran pemilikan yang akan me nyerahkan hak Itu. Pengu- 
muman dimaksud berlangsung selama 2 (dua) bulan* Kemudian 
eegora diausul dengan pengukuran tanah oleh plhak Seksi Pen
daftaran Tanah apabila hak atas tanah dimaksud belum ada 
sertipikatnya*
SeleBai penguffiunan dan tldak ada yang raengajukan keberatan 
keboratan terhadap pemilikan ltuf baru dladakan ballk nema. 
Para Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membantu sarapai pen ye- 
1esalan Balik Hama tersebut, karena dalam menentukan hono
rarium bagi Pejabat itu telah diperhitungkan sebagal service 
sacpai selesai diterimanya sertipikat perihal Balik Hama itu.

2. PemIndahan/peralihan Hak Milik atas Tanah di Baerah Tingkat
II Gresik.

Pasal 66 keputuaan Menteri Dalan Hegerl nomor : 133 tohun 
1978 mengatakan bahwa Sekoi Pendaftaran Tanah dari Kantor 
Agraria Kabupatcn/Kotamadya terdiri darl $ 
a* Sub Seksi Pengukuran dan Pesnetaan.
b. Sub Seksi Pendafataran dan Peralihan Hak atas Tanah.
Bagi Daerah Tingkat II Gresik pelaksanaannya deraikian Juga 
mengikuti struktur dalam peraturan tersebut di atas yaltu 
masalah pemindahan/peralihan hak atas tanah diurus/ditanganl 
oleh Seksi Pendaftaran Tanah* Sedangkan mengenal pelaksanaan 
tugasnya, balk prosedur maupun ketentuan beaya Balik Hama 
telah kaml jelaskan pada bab terdahulu (Bab Pendaftaran Ta
nah) yaltu sesuai dengan peraturan yang telah digariskan. 
Adapun praktek pelaksanaannya masalah pemindahan/peralihan
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hak atas tanah yang dilakukan oleh nasyarakat eetelah keni 
adakan penelitian dibeberapa Kecamatan dl Daerah fingkat II 
Greaik kurang sesual dengan yang diharapkan oleh Peoerintnh, 
yaitu nasih banyak pemlndahan/peralihan hak olXik atao t&- 
nah yang dilakukan di bawah tangan ataa tidak berdaoarkcn 
ketentuan yang telah digariskan.
Pemlndahan/peralihan tersebut pada uiaaranya hanya dilaksano* 
kan dengan neraakai cara pembuatan surat perjanjian yang ho* 
nya di tanda tangani oleh kedua belah pihak sa]a atau. dengan 
nemnkai tanda bukti kvltansi pembayaran. Hal ini terbukti 
dengan banyak berpindahnya surat tanda pengenaan/peabayaran 
pajak hasil bun! atau petok D dari seseorang kepada orang 
lain, balk berdasarkan Jual bell, tukar oenukar hibah mau- 
pun perbuatan lain yang dioakcudkan untuk meaindahkan hak 
milik at as tanah. Faktor faktor penyebab nasalah tersebut 
adalah sebagal berikut :
a. Kurang pengertian nasyarakat terhadap prosedur penlndahan/ 

peralihan hak nilik atas tanah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku#
Ha calah ini banyak yang dialcni atau terjadi dimasyarakat 
pedesaan# Ilercka sudah terbiasa dan nenganggcp bahwa dc- 
calah pemlndahan/peralihan hak nilik atao tanah hanya cu
kup dihadapan Kepala Desa atau Pamong Desa lalnnya sepoav 
ti scbelun adanya Peraturan Pcnernltah nonor j 10 tahun 
1961.
Bagl Kepala Desa atau Pasong Dasa yang telah mengertl bahva
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80 PERPVSTAKAAN 
"UNIVERS1TAS A!"LANGGA*' 

S U R A R A Y  \

r.i i l  1 1:

ada larangan untuk menguatkan setlap bentuk perjanjian yang 
benaakeud untuk oeaindahkan hak Bilik atas tanah yang dlbu* 
at tanpa akta Penjabat, maka akan aenolaknya. tfalaupun oleh 
Kepala Desa telah dltolak dan dianjurkan melakeanakan diha- 
dapan Pen Jab at Pembuat Akta Tanahf tetapi a or oka blaoanya 
tetap melaksanakan perjanjian pcmlndahan hak tnilik atas ta- 
nahnya di luar eopengotahuan Kepala Desa* Hal ini dloobab- 
kan karena mereka menganggap bahwa prosodur peaindahan/por- 
alihan hak milik yang berdasarkan Peraturan Penerintah nonor
10 tahun 1961 tersebut terlalu sulit dan berbellt belit*
Apa yang dikatakan tersebut kenyataannya taemang ada kobo- 
narannya* Praktck nenunjukkan bahwa pelaksanaan percohonan 
Balik Hama yang dilakukan sandiri oleh penillknya tanpa per- 
antara orang lain, di oana sipeailik Itu kurang neaahnni 
procodumya, maka akan menakan raktu cttkup lama* Bahkan di- 
Jurapai beberapa kali ke Kantor Agraria untuk menyelesaikan 
oasalahnya*
Kasalah Beaya Ballk Hama.

Hal ini berhubungan dengan sub a hal 79 di atas, di tncna 
karena kurang pengortian terhadap prosedur pcalndahan/pore* 
lihan hak milik atas tanah sampai Ballk Hama, maka oleh yang 
berkepentlngan pelaksanaannya dlkuasakan kepada orang lain 
yang cukup mongerti dengan persoalan toroobut.
Ban mereka pasrah aegala sesuatunya kepada yang diberl kuaca 
itu termcruk juga nasalah beayanya*
Dengan demlkian beaya yang dikeluarkan oleh yang berkepcn- 
tingan dengan conakai porantara tersebut akan bertamboh bo-
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ear* sehingga kadang kadang tldak seimbang dengan haitfc to- 
nah ya&g didaftarkan. Dl saaping Itu apabila diurus oloh 
yang berkepentingan sendiri dan nenjuapai campai beberapa 
kali ke lan tor Agraria seperti penjelasan tersebut dl atas 
juga akan meaeftlukan beaya yang cukup beear pula* Oleh ka~ 
rena hal hal tersebut di atas, naka dianggapnya bahwa beaya 
pemlndahan/peralihan hak nilik atas tanah sampal Ballk Hana 
adalah mahal*

o. Renghindari larangan aenguasai tanah pertanian yang m lco- 
pani batao ookoinnaia/pcailikan tanah pertanian secara absen
tee* Di atas tolah dijelaskan bahwa salah satu syarat dian- 
tara syarat syarat lain yang harus dipenuhl apabila seseo- 
rang aengajukan permohonan sertipikat dalaa rangka pomin- 
dahan/poralthan hak nilik atao tanah adalah surat porninta- 
an juralah tanah tanah yang telah diailiki oleh peaohon*
Hal tersebut untuk aeoeliti ponguasaan/peallikan tanah poiv 
tcnian yang nolarapaul batas aaksiaua cecuai dengan kotcn- 
tuan yang berlaku, Sebab penilikan/penguasaan tanah porto- 
nian yang melaapaui batas oaksicua adalah aerugikan umun, 
karena terbataenya tanah pertanian khususnya dl daerah 
yang padat penduduknya, aaka penilikan tersebut tldak di
pt rkonankan*
Untuk itu bagl seseorang yang telah ncnpunyai tanah cukup 
luas sesuai dengan batas batao yang tolah dltentukan, ko~ 
nudian aendapatkan lag! hak atas tanah balk berdasarkan 
pembellan ncapun aendapatkan dari hibah, maka tanahnya akan
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melarapaui batao aakelsmm. 3>an apabila pelakoanaan peralihan 
Itu dile%?atkan sosuai dengan prosedur yang aebenarnya akan 
ditolak oleh plhak Kantor Agraria, ftaka untuk menghindari 
hal tergebut kecmdian Ailaksanakan pemindahan/peralihan hak 
atao tanah di bawah tangan atau tldak berdasarkan ketentuan 
ketentuan yang telah digariekan* Hal tersebut Juga dilate* 
kan terhadap peaillkan tanah pertanian aecara absentee, ce~ 
bab pemilikan semacaa tersebut adalah tidak diperkenankan*

d# Henghlndari larangan "pemecahan” peoilikan tanah pertanian.

Paaal 9 ayat 1 Undang Undang nonor 56 Prp tahun I960 cengo- 
tur tentang larangan peaindahan hak oilik ataa tanah perta
nian, apabila pemindahan hak itu ©engakibatkan titabulnya 
atau berlangsungnya pemillkan tanah pertanian yang luaenya 
kurang dari 2 hektar* Larangan tersebut tidak berlaku jlka 
sipenjual hanya mcailiki bidang tanah yang luaenya kurang 
dari 2 hektar dan tanah Itu dijjual aekaligus* Tanah yang 
luasnya 2 hektar atau kurang tidak boleh diallhkan untuk 
aebagian, karena dengan desiklan akan timbul bagian bagian 
yang kurang dari 2 hektar. Kalau akan diallhkan haruolah 
aentua. Kalau w hektar itu dijual kepada 2 orang daslng 
aasing 1 hektar* di nana yang pertaoa eudah mcmpunyai ta- 
nah pertanian 1 hektar, yang kedua hanya meoiliki £ hoktor, 
□aka itupun tldak diperbolehkan, karena bagi peaboli yang 
kedua hal itu berartl "melangsungkan* adanya pealli&an 
tanah yang luasnya kurang da*i 2 hektar* Tetapl walanpun
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denikian praktek petnecahan peailikan tanah seperti apa yang 
teroebut di ataa masih banyak dilakukan oleh aaeyarakat pe- 
dosaan, Pada uraumnya mereka terdorong karena suatu keadaan 
ekonorai yang nenaksakaa harus nelepaokan sebagian tanah 
yang diniliki, aeskipun aadar bahwa tanah adalah alat gan- 
tungan hldup nereka* Dan alasan yang paling menonjol biaea- 
nya adalah untuk beaya oengkhitankan atau mengavinkan anak 
nereka dan beaya untuk keluarga yang nenderita aakit. He- 
reka akan merasa malu apabila anak laki lakiaya yang sudah 
dewasa belun dikhitankan atau anak perempuannya yang sudah 
detmoa tidak dinikahkan. Salah satu jalan yang dapat ditea- 
puhnya untuk nen dapat beaya adalah oenjual sebagian tanah- 
nya.

Adapun akibat/problema yang eerln£j tinbul dengan mcngadakan jo- 
al beli dl bawah tangan di oana eesudah beberapa waktu konudi- 
cn penilik yang baru ingin men daft arkan hak oilik tanahnya atao 
haall Jual-beli di bawah tangan teroebut dengan pereyaratan 
bukti hak yang berupa petok D yang diailikinya* Dalan hal ini 
apabila poroyaratan bukti hak yang berupa petok D yang didof- 
tarkan itu dikeluarkan atau dibuat oebagai akibat dari peralihan 
hak di bawah tangan oesudah berlakunya Peraturan Peaerlntah no
oor 10 tahun 1961, naka tidak dapat diakui oah eebagai peroytw 
zntcn bukti hak karena nelanggar pasal 19 Peraturan Peaerlntch 
nocor 10 tahun 1961 tersebut, sehingga peroohonan pendaftaran 
hak nilik atas tanahnya tidak dapat dlterina# Untuk itu ditea-
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puh jalan ataa diearankan agar peralihan haknya diulangl kco~ 
bali/dituongkan dalam euatu akta yang dibuat oleh Penjabat.
Di olnilah biaeanya ©ulai tiobul kesulitan bagi sipewohon 
pondaftaran hak milik tanah teroebut. Sebab Jika maealahnya 
oipenjual aasih hidup dan bercodla untuk dlajak mengulang po~ 
laksanaan jual bell eecara recal dihadapan Penjabat, hal itu 
tidak raenjadi pereoalan. Tetapi jika oipenjual eudah oening- 
gal dunia dan tlnggal ahli varionya, di mana ahli warisnya 
tidak aengakul pelakoanaan jual beli di bawah tangarc tero*- 
but dan tidak beraedla untuk diajak mengulangi pelaksanaannya 
dihadapan Penjabat eecara resai, hal itulah yang raenyulitkan. 
Schingga tanah itu terkatung katung tidak bioa didaftarkan, 
bahkan kemungkinan dapat menjadi pereoalan Perdata* 
Demikianlah masalah peralihan hak oilik atas tanah khucuonya 
di Kabupaten Daerah Tingkat II Orcsik dengan segala variaoi- 
nya, di Dana aoperti halnya naoalah pendaftaran tanah yang 
telah diuraikan pada bab terdahulu nasih banyak hal hal yang 
nenorlukcn perhatian terutama ncngenal pemerataan pengertian 
kepada maoyarakat tentang tata cara peralihan hak ailik atas 
tanah canpai Balik Sana*
Di oaoping itu juga eangat diperlukan adanya pengawaoan yang 
kotat adanya peralihan hak oilik atao tanah di bavah tangan 
atau tldak berdasarkan ketentuan ketentuan yang digariskan.
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KBSIMFULAH P in  SARAH-SARAH

KESIHPULAH I

1* Karena tanah nerupakan cuatu hal yang cangat komplok, 
□oka sudah acpatutnya apabila Peaerlntah nengadakan 
peraturan yang khuouo yang nengatur soal hubungan no- 
nuola dengan tanahf yaitu dikenal dengan nama Undang- 
Undang Pokok Agraria (U.U.P*A. )•

2. Henglngat pentlngnya penggunaan hak nilik atao tanah, 
naka oleh paaal 6 Undang Undang Pokok Agraria dloebut- 
kan batata oemua hak atao tanah adalah berfungol eooi- 
al9 dl nana tldak berartl hanya kepentlngan dirinya 
oendlrl oaja yang haruo dlperhatlkan, totapl leblh 
loblh haruo diperhatlkan kepentlngan naayarakat atao 
penggunaan tanah itu.

3* Solan naaalah Landrcforn telah dlusohakan dapatnya po- 
lakaanaan Landrofom ©aeuol benar dengan tujuan yang 
dlhorapkan* aamun dalan praktoknya maolh banyak dl- 
junpai haabatan hanbatan.

4# Apabila tindakan pencabutan hak nilik atao tanah itu 
dlnaksudkan ncaang benar benar untuk kepentlngan unun 
dan dalan keadaan yang neaakoa, yaitu jlka jalan ou- 
eyawarah tidak menbawa hasll yang diharapkan, nnfrg wo- 
wonang pada Penerintah untuk pencabutan hak nilik atao 
tanah yang dlnakoud porlu dladakan.
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5* Segala perbuatan perbuatan yang bermaksud untuk ncnin- 
dahkan hak nilik dan hak hak lain atas tanah eleh yang 
berhak kepada plhak lain, diperlukan peraturan poratu- 
ran khueuo yang mengatumya.

6* Sanpai pada ooat ini karona ooouatu sebab oobab torten- 
tu naoih banyak dijunpai peralihan hak nilik ataa to* 
nah di bawah tangan atau tldak dilakukan dihadapan Pen- 
Jabat yang berwenang menuxut peraturan yang berlaktt.

SARAH * SARAH t

1, Wolihat porkembangan Janan pada devaoa ini yang banyak 
hubungonnya dengan naoalah tanah, naka peraturan polak- 
eanoan Undang Undang Pokok Agraria naolh perlu dipcr- 
lengkapi* Sobogai oontoh antara lain s
a* Paoal 22 ayat 1 tentang "Zerjadlnya hak nilik ncnu- 

rut hukura edat."
b. Paoal 50 ayat 1 tentang "Ketentuan kotentuan loblh 

lanjut nengenai hak mlllk,”

2. Aparat pelakeana Undang Undang Pokok Agraria terutcsa 
aparat tingkat bawahan hondaknya botul betul nengorti, 
occahami dan co nghayati peraturan peraturan agraria yar̂ j 
ada* dan oelakcanakannya dengan ponuh tanggung Jawab 
tanpa adanya penyimpangan*

3* Agar dapat torcapainya pelakoanaan program dan tujuan 
Landrefom oeouoi dengan apa yang diharapkan naka di-
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sarenkan agar t
a. Mengaktifkon kenball Fanltya Fanltya Landraforn 

yang ada,
b. Menganankan haail basil pelaksanaan Landrofom,
o* Menyelesaikan persoalan sisa oisa tanah obyek Land* 

refora*
d. Hcningkatkan pengat?aoan dan poabinoan terhadap po- 

nguasaan/penillkan tanah yang dipeioleh dari haail 
pelaksanaan Landreforn,

4* Kenglngat masalah tanah adalah manyangkut beborapa 
aopeki naka diharapkan nasalah pencabutan hak atas to- 
nah harus dilakukon/ditanganl dengan hati hati, tldak 
seobrono dan sodapat nungkln oupaya dilakukan emsyawa- 
rah leblh dahulu cebalun dladakan pencabutan*

5. Karena naaih banyoknya kurang pengertian dari pada na~ 
oyarakat tontong proocdur penlndahan/perallhan hak Bi
lik atas tanah saopal Balik Kaca, nnka seyogyonya dl
adakan pcaerataan pengertian*

7* Oleh karena peralihan hak nilik di bawah tangan cangat 
raeninbulkan hal hal yang negatip, naka seyogyanya po~ 
ningkatan pengauasan tentang naoalah tersebut botul 
betul dlperhatlkan*
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