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ABSTRAKSI 

 

ALFI HUMAIDA, S.H., Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Surabaya, Februari 2012. Pendaftaran Tanah Atas Dasar 
Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Pembimbing : Dr. Agus Sekarmadji, 
S.H., M.H. 
 Penelitian ini dilakukan berlatar belakang atas Tanah merupakan 
kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik sebagai 
wadahnya maupun sebagai faktor produksi. Oleh karena itu, dalam hal pencatatan 
yang sistematis dari tanah dan hak atas tanah merupakan hal yang sangat penting 
baik bagi administrasi negara maupun bagi perencanaan dan pengembangan 
penggunaan tanah itu sendiri, serta bagi kepastian hukum dalam peralihan, 
pemindahan atau pembebasan hak atas tanah. 

Permasalahan yang timbul sebagai latar belakng tersebut adalah apakah 
dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) telah lahir 
Hak Atas Tanah; dan apakah pemegang hak Surat Keputusan Pemberian Hak 
(SKPH) berhak memperjual belikan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Sehingga diperoleh pembahasan bahwa Dalam hal Hak atas Tanah yang 
berdasar atau beralas hak berupa Surat Keputusan Pemberian Hak yang sudah 
diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha pada tanah negara itu, apabila 
tidak memenuhi syarat dan tidak didaftarkan sebelum SKPH itu berakhir 
(daluwarsa) maka hak tersebut menjadi “batal” dengan sendirinya atau “batal 
demi hukum” dan tanah kembali dikuasai oleh negara dan menjadi tanah negara 
kembali. Secara substantif obyek hak atas tanah negara yang hanya dibuktikan 
dengan SKPH tidak bisa diperjualbelikan. Dan apabila SKPH didaftarkan dalam 
daftar tanah serta tidak diterbitkan sertipikat, maka pemegang hak tidak dapat 
menjual obyek tersebut karena untuk mengalihkan melalui jual beli itu harus 
didasarkan pada sertipikat dan apabila tidak ada sertipikat maka PPAT dapat 
menolak untuk membuat akta jual beli, oleh karena itu tanah negara tidak dapat 
dialihkan melalui jual beli dan tanah tersebut tetap menjadi tanah negara dan 
dikuasai oleh negara. 
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