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UUPA yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960 telah menghapus
dan mengubah sistem pertanahan pemerintah Belanda yang bersifat
individualistis dengan sistem dualisme menjadi bersifat kekeluargaan
berdasarkan konsep hukum adat yang menerapkan sistem unifikasi
dengan kodifikasi.
Dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak
eigendom hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980, setelah
itu semua berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979. Bagi penduduk
yang menduduki tanah negara bekas hak eigendom diberikan prioritas
untuk mengajukan hak atas tanah tersebut.
Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah dalam hal ini
BPN melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Produk akhirnya
adalah sertipikat yang diberikan kepada pemilik tanah, dan menjadi
bukti hak terkuat atas kepemilikan tanah. Namun dengan adanya
Keppres No. 33 Tahun 1979 dan pasal 14 Undang-Undang No. 14
Tahun 1979 terkait stelsel negatif yang dianut dalam penyelenggaraan
pendaftaran tanah serta hukum acara perdata yang menerapkan
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pembuktian formal, telah timbul peluang bagi spekulan dan mafia
tanah untuk merekayasa kepemilikan tanah yang menimbulkan
sengketa tanah berkepanjangan sehingga menghambat pembangunan
atas tanah tersebut. Di samping itu, belum tuntasnya pendaftaran
atas tanah dan belum adanya kesatuan pemahaman konsep-konsep
pertanahan antara BPN, instansi-instasi terkait, dan para praktisi
hukum telah memperburuk sengketa tanah yang berkepanjangan
sehingga kepastian hukum belum dapat terwujud sepenuhnya.
Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum pertanahan
nasional yaitu dengan mengubah dan melengkapi UUPA maupun
Peraturan-Peraturan Pertanahan Indonesia antara lain dengan
membentuk Peradilan Khusus Tanah yang dapat mencegah sengketa
pertanahan yang berkepanjangan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Telah hampir 18 (delapan belas) tahun saya berkecimpung da
lam bidang hukum, khususnya menjalani profesi sebagai Advokat.
Banyak perkara yang telah saya tangani, di antaranya adalah sengketa
pertanahan. Saya melihat sengketa pertanahan merupakan perkara
yang rumit dan kompleks karena mempunyai karakteristik yang
berbeda dengan perkara perdata lainnya, oleh karena itulah saya
terdorong untuk meneliti lebih dalam dan menulis tesis yang berkaitan
dengan tanah.
Syukur Alhamdulilah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang
telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada saya sehingga
tesis yang saya beri judul “Kepastian Hukum Atas Pensertipikatan Hak
Atas Tanah Bekas Hak Eigendom Dalam Sistem Hukum Pertanahan
Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini dibuat untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar dengan baik. Tesis ini
dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum di Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu
Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran
Bandung.
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saya dapat menjalani ujian dan menyelesaikan penulisan tesis
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3. Bapak Prof Dr Yudha Bhakti, SH, MH, sebagai anggota pem
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Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Sang Pencipta
yang merupakan salah satu sumber utama kelangsungan hidup
dan penghidupan seluruh rakyat. Bangsa Indonesia berfalsafah
bahwa tanah dipergunakan tanah untuk sebesar-besarnya ke
makmuran rakyat dan dibagi secara adil dan merata.1 Karena
tanah akan diusahakan atau digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan yang nyata, maka penyediaan, peruntukan, pe
nguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya perlu diatur.
Tujuannya, sebagaimana berbagai pengaturan lain, adalah
menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hu
kum bagi rakyat dalam konteks mendukung pembangunan
yang berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian
lingkungan.

1

Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya
dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001 (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002), hlm. 4.
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Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara konstitusional telah memberi
kan landasan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.2 Dari ketentuan ini dapat disimpulkan
bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Pengaturan lebih lanjut terhadap tanah ada dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)
yang menyatakan, “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan
alam di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Berdasarkan ketentuan
ini, negara selaku badan penguasa atas bumi, air, dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berwenang untuk
mengatur dalam rangka mencapai sebesar-besarnya untuk kemak
muran rakyat Indonesia.
Maksud Pasal 2 ayat (1) UUPA adalah bahwa negara mempunyai
kekuasaan mengatur tanah-tanah yang telah dimiliki seseorang
atau badan hukum maupun tanah-tanah bebas yang belum dimiliki
seseorang atau badan hukum—yang akan langsung dikuasasi oleh
negara.3
Dalam UUPA, asas hak menguasai negara atas tanah itu diatur
dan diturunkan ke macam-macam hak atas tanah yang diberikan
kepada orang maupun badan hukum. Negara memberikan beberapa
macam hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum dengan
maksud agar si pemegang hak mengelola tanah sesuai hak tersebut
sejauh tidak bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan
negara. Pemegang hak juga dibebani kewajiban untuk mendaftarkan
hak atas tanah itu dalam rangka menyokong kepastian hukum.
UUPA serta aturan-aturan pelaksananya memberikan perwujudan
jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh wilayah
Indonesia. Pendaftaran hak atas tanah merupakan sarana penting
dalam membangun dan mewujudkan kepastian hukum dan penataan
kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.4

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menegaskan urgensi
pembaharuan agraria, yang mencakup proses berkesinambungan
yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, penelitian,
penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk mencapai
kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran
bagi seluruh rakyat Indonesia.5 Berdasarkan hak menguasai negara
yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dan pelaksanaannya,
Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan KetentuanKetentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, hak pengelolaan bisa
diberikan kepada badan hukum publik.
Hak pengelolaan ini istimewa karena hak pengelolaan tetap
berlangsung sementara hak penguasaan tidak terputus di atas segala
macam wewenang yang dimiliki badan hukum publik pemegang hak
pengelola itu. UUPA mencabut ketentuan-ketentuan Buku II KUHPerdata
sepanjang terkait perkara tanah. Maka hak atas tanah Barat yang diatur
dalam Buku II KUHPerdata pun tidak berlaku lagi dan harus dikonversi
berdasarkan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.
Hak eigendom—suatu hak Barat atas tanah Indonesia—termasuk
dalam hak-hak yang gugur atau dikonversi melalui UUPA. UUPA
menentukan bahwa batas konversi adalah per 24 September 1980.
Artinya, pemilik hak diberi waktu 20 tahun untuk mengurus konversi
tersebut. Apabila tanah tersebut tidak dikonversi, tanah hak eigendom
menjadi tanah yang kembali dikuasai negara.6
Hak Barat berakhir—sebagaimana diatur dalam Buku II
KUHPerdata—karena UUPA menganut prinsip nasionalitas. Keten
tuan yang mengatur ini dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (2), Pasal 30
ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 41-45 UUPA
dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
Prinsipnya, aturan-aturan tersebut melarang kepemilikan tanah di
Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA).7

2
3

5
6

4

Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 2
Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya
(Bandung: Alumni, 1983), hlm. 2.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah

7

(Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 26.
Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, op.cit., hlm. 4.
Parlindungan A.P., Berakhirnya Hak-hak atas Tanah menurut Sistem UUPA (Undang-Undang
Pokok Agraria) (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 7.
Ibid., hlm. 4.

4

P E N S E R T I F I K ATA N TA N A H B E K A S H A K E I G E N D O M

Hak atas tanah yang dimiliki WNA gugur dan menjadi tanah
yang kembali dikuasai negara. Dalam hal ini pemerintah tidak
mempunyai kewajiban memberi ganti rugi kepada bekas pemilik
tanah tersebut. Sebab UUPA telah memberi kesempatan pada WNA
untuk mengalihkan haknya kepada pihak ketiga dengan imbalan
sesuai kesepakatan antara pemilik tanah dan pihak ketiga tersebut.8
Bila hak atas tanah tersebut akhirnya gugur, negara bebas
menyerahkan hak atas tanah itu kepada pihak ketiga. Tentu harus
ada permohonan dari pihak yang berkepentingan. Berdasar Pasal 21
UUPA, negara secara sepihak menyatakan tanah kembali dikuasai
oleh negara dan kerugian yang diderita bekas pemilik tidak ditanggung
oleh siapapun, karena WNA pemilik tanah telah diberi waktu selama
1 (satu) tahun untuk mengalihkan kepada Warga Negara Indonesia
(WNI) atau badan hukum Indonesia yang boleh mempunyai hak
tertentu di atas.9 Dengan ketetapan UUPA tersebut maka WNA bekas
pemilik hak atas tanah tidak memiliki hak untuk menuntut siapapun
juga di pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atau dispensasi atau
pun penundaan pelaksanaan konversi.
Hak eigendom merupakan hak atas tanah ciptaan pemerintahan
Hindia Belanda. Berdasarkan pernyataan Pasal 1 ayat (2) UUPA yang
menegaskan asas nasionalis, hak eigendom tidak bisa dikonversi
menjadi hak milik atau hak guna bangunan (HGB), tetapi hak
eigendom dapat dikonversi menjadi hak pakai sejauh memenuhi
ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPA. Kepada perwakilan asing, hak
pakai dapat diberikan untuk waktu yang tidak tertentu dan selama
perwakilan tersebut melaksanakan tugas sebagai tempat kediaman/
Kantor Perwakilan Asing tersebut.10
Ketentuan konversi dipertegas Keputusan Presiden RI No. 32
Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam Rangka
Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Keppres
32 Tahun 1979 ini dibuat, sebagaimana tertulis dalam konsideransnya,
“dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan karena
berakhirnya jangka waktu hak-hak atas tanah asal konversi hak barat
pada selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980”.11
8 Ibid., hal. 11.
9 Ibid., hlm. 4.
10 Ibid., hal. 11.
11 Ibid., hlm. 21.
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Sengketa kepemilikan tanah bermunculan terkait konversi hak
eigendom, terutama tanah yang sempat ditinggalkan atau ditelan
tarkan pemiliknya. Banyak orang berusaha mendapat atau merebut
pengakuan atas tanah bekas hak eigendom—entah yang telah kembali
dikuasai negara atau secara de facto digarap lewat keterangan garap
atas tanah atau populer dengan istilah hak atas, yang berkebalikan
dengan pemegang titel eigendom yang memegang hak bawah.
Yang berupaya mendapat pengakuan atas tanah bekas hak
eigendom antara lain penggarap. Di sini akan dipakai dua istilah: (1)
penggarap murni atau mereka yang sungguh-sungguh menggarap,
menguasai, dan mengelola tanah tersebut, dan (2) penggarap spekulan
atau spekulan tanah yang berpura-pura menjadi penggarap.
Para penggarap biasanya mengurus hak garap kepada lurah
setempat dalam rangka melakukan pembayaran pajak bumi. Namun,
lurah setempat kadang tidak memahami status tanah garap tersebut.
Demikian juga peta batas-batas tanah eigendom. Lurah atau camat
setempat seringkali tidak mengetahui secara pasti. Apalagi terjadi
perubahan pesat dalam pembangunan kota sehingga kedudukan atau
letak peta eigendom yang ada sudah tidak relevan.
Seringkali terjadi pengajuan hak atas tanah yang tumpangtindih, entah dilakukan penggarap ataupun pemilik/pemegang hak
atas tanah bekas hak eigendom. Dari sini timbul sengketa-sengketa
tanah. Sengketa tanah ini bisa jadi murni terjadi karena perebutan
kepemilikan tanah antara pihak-pihak yang merasa memiliki tanah
aquo—tanah [yang disengketakan] tersebut. Namun, ada pula yang
terjadi karena upaya yang dilakukan pihak spekulan tanah untuk
menghambat pembangunan.
Berdasar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970,
hakim tidak boleh menolak perkara. Akibatnya, banyak gugatan
atas tanah bekas hak eigendom diajukan dan gugatan ini diikuti sita
jaminan atas tanah. Dengan demikian pemilik hak baru atas tanah
bekas hak eigendom tidak dapat menggunakan atau membangun
tanah tersebut selama perkara berlangsung.
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1.2. Tiga Pertanyaan Kunci
Berdasarkan latar belakang di atas, buku ini bermaksud menjawab tiga
pertanyaan pokok: Pertama, bagaimana kekuatan hukum sertifikat
baru hak atas tanah bekas hak eigendom? Kedua, bagaimana bentuk
perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik baru sertifikat
hak atas tanah negara bekas hak eigendom? Ketiga, bagaimana jika
sertifikat yang diterbitkan atas tanah bekas hak eigendom ternyata
tidak sesuai dengan data lapangan?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan digunakan
pendekatan yuridis normatif historis: meninjau dan menganalisis
peraturan perundang-undangan terkait konversi tanah bekas hak
Barat. Perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah UUPA,
yang diterbitkan per 24 September 1960 beserta peraturan-peraturan
pelaksanaan yang mengikutinya.

1.3. Kerangka Pemikiran
Hukum pertanahan yang menjadi fokus buku ini akan dilihat da
lam kerangka landasan filosofis dan yuridis yang mendasarinya.
Pertama, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua, bahwa
Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Ketiga, bahwa hukum
pertanahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun dalam
rangka mewujudkan negara kesejahteraan dalam konteks demokrasi
konstitusional.
“Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak ber
dasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).”12 Hal ini dinyatakan
dalam bagian Penjelasan UUD 1945 Nomor 1 tentang Sistem Peme
rintahan Negara. Menengok gagasan Plato, negara hukum adalah
nomokrasi.13 Konsep negara hukum, rechtstaat, atau rule of law
(Inggris) diterjemahkan dalam prinsip bahwa konstitusi menjamin
hak asasi dan pemisahan kekuasaan.
Teori kedaulatan hukum Krabbe menyatakan, yang merupakan
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hukum adalah hukum itu
sendiri. Semua rakyat, bahkan negara itu sendiri, tunduk kepada
12 Hal ini dinyatakan dalam bagian penjelasan “Pembukaan” UUD 1945 tentang sistem peme
rintahan negara. Dinyatakan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak
berdasar kekuasaan belaka (machtsstaat).
13 Jimmy Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi (Jakarta: Balai
Pustaka, 1998), hlm. 82-83.
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hukum. Jadi, yang berdaulat itu hukum.14 Krabbe mengecam teori
kedaulatan negara. Dalam pandangannya, negara pun harus tunduk
kepada tata tertib hukum. Sebab, hukum lebih berdaulat daripada
negara. Dalam konsep rechtsstaat, hukum tidak dapat dirangkum
dalam kekuasaan mutlak politik. Rechtsstaat memiliki hukum yang
mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, termasuk pencipta
hukum dan pelaku politik. Negara hukum tidak mengenal kekuasaan
politik yang mengesampingkan hukum atau berada di atas kekuasaan
hukum.
“Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) ti
dak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).” Bagian
Penjelasan UUD 1945 Nomor 2 tentang Sistem Pemerintahan negara
tersebut ingin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara
hukum konstitusional. Dalam negara hukum konstitusional di mana
konstitusi merupakan hukum tertinggi, peraturan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan yang lebih
tinggi (lex superior derogat legi inferiori).
Di Indonesia, prinsip dasar pemanfaatan tanah telah diatur dalam
konstitusi atau UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) Perubahan Keempat UUD
1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”15 Prinsip pemanfaatan tersebut diper
jelas lagi melalui ketentuan tentang bentuk perekonomian nasional
yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) Perubahan Keempat UUD
1945:
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demo
krasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional.16

Melihat pemikiran para pendiri negara sebagaimana terbaca da
lam deklarasi kemerdekaan atau Preambule UUD 1945, Indonesia
dirancang untuk tidak sekadar menjadi negara politik atau negara

14
15
16

Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 156.
Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 1.
MPR RI, UUD 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, GBHN (Tap MPR No. IV/
MPR/1999) 1999-2004 (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 226.
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hukum formal. Alih-alih hanya membentuk pemerintahan yang ber
fungsi memelihara ketenangan dan ketertiban, menjalankan fungsi
diplomatik, pertahanan keamanan, dan perpajakan,17 para pendiri
negara menginginkan Indonesia menjadi negara kesejahteraan
(welfare state). Hal ini tecermin dari Alinea IV Pembukaan UUD
1945 yang secara eksplisit menyatakan tujuan negara yang diprokla
masikan:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Ne
gara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan selu
ruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial....”

Tujuan negara dan komitmen untuk membangun suatu negara
kesejahteraan ditegaskan kembali melalui Garis-Garis Besar Haluan
Negara/GBHN 1973 yang dirumuskan MPR:
“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual
berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan
rakyat, dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib,
dan dinamis, dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib, dan damai.”18

Dalam negara kesejahteraan, tugas pemerintah atau negara tidak
hanya memenuhi apa yang disebut James Wilford Gardner sebagai
tujuan asli—memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan
keadilan—tetapi juga mengupayakan tujuan sekunder dan tujuan
memajukan peradaban. Tujuan sekunder keberadaan suatu negara
adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negara.19
Terkait upaya menyejahterakan warga negara tersebut dan dalam
rangka mengatur sekali lagi prinsip pengelolaan bumi, MPR me
nerbitkan Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi

17 P. Sondang Siagian, Administrasi Pembangunan (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 104.
18 Centre for Strategic and International Studies, Analisa, Volume 15 (Jakarta: CSIS, 1986), hlm.
640.
19 Samidjo, Ilmu Negara (Bandung: Armico, 1986), hlm. 210-225.
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dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam Pasal 7 ayat (1) Tap MPR
tersebut disebutkan, “Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber
daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan meng
hilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam
rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah
dan koperasi, serta masyarakat luas.” Intinya, pemanfaatan tanah
harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak.
Karena Indonesia merupakan negara berbasis ekonomi agraris,
Tap MPR No. XVI 1998 menentukan bahwa penggunaan tanah
selayaknya diutamakan untuk mengembangkan pertanian rakyat.20
Diharapkan bahwa tanah dapat “memberi sebesar-besar kemakmuran
bagi usaha tani kecil, menengah, dan koperasi”.
Ketentuan-ketentuan pertanahan dirumuskan dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria. Sebagaimana tersurat dalam bagian awal undang-undang ini,
dikemukakan bahwa UU Agraria ini dimaksudkan untuk (1) menjamin
kepastian hukum agraria nasional yang berdasar atas hukum adat
tentang tanah dan (2) memungkinkan perwujudan fungsi bumi, air
dan ruang angkasa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Hukum tanah Indonesia semula beraneka ragam, sebab berlaku
hukum tanah adat, hukum tanah Barat, dan hukum tanah swapraja.
Masing-masing hukum tersebut berlaku terhadap tanah-tanah
tertentu. Namun, yang terkodifikasi secara formal adalah Agrarische
Wet dan Agrarisch Besluit 1870.
Setelah UUPA disahkan pada 24 September I960, keanekara
gaman aturan tersebut diakhiri. UUPA merupakan tonggak reformasi
agraria di Indonesia. Dengan keberadaan UUPA dan berbagai per
aturan pelaksanaan lainnya, tersusun dan tersedialah suatu perangkat
hukum bidang pertanahan hasil unifikasi, yang merupakan hukum ta
nah nasional tunggal untuk semua tanah di seluruh wilayah negara.21
Dalam menciptakan unifikasi hukum tanah, yang pertama-tama
dipilih sebagai fondasi adalah hukum adat—di samping hukum
Barat Anglo-Saxon yang mengakui kepemilikan individual dan
hukum komunis yang tidak mengenal hak pemilikan tanah secara
individu. Pendapat hukum huruf a dan Pasal 5 UUPA menyatakannya
20 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, op.cit., hlm. 20
21 Boedi Harsono, Ibid., hlm. 35.
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demikian.22 Ini berarti bahwa hukum tanah adat—sebagai hukum asli
rakyat Indonesia—dijadikan sumber utama dalam menyusun UUPA.
Hukum adat atas tanah ini berlandaskan semangat kerakyatan,
kebersamaan, dan keadilan.23
Mengambil hukum adat sebagai sumber utama hukum tanah
nasional berarti menggunakan konsepsi, asas dan lembaga hukum
adat. Jadi, peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang
disusun berdasar sistem hukum adat. Hukum adat Indonesia dikenal
sebagai perangkat hukum yang beraneka ragam. Namun, sebenarnya
yang beraneka ragam itu hanyalah yang mengatur bidang kekeluargaan
dan pewarisan. Ada keseragaman di balik ketidakseragaman yang
tampak dari luar itu. Secara umum poin-poin terkait konsep, asas,
dan sistem pengaturan adalah sama, yakni bahwa hak penguasaan
tertinggi terletak pada apa yang dalam perundang-undangan dikenal
sebagai hak ulayat.24
Dalam pengertian hukum, hak ulayat merupakan serangkaian
wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu
atas suatu wilayah tertentu. Bahwa suatu wilayah merupakan ulayat
suatu masyarakat adat berarti bahwa wilayah tersebut merupakan
lebensraum—dunia kehidupan—warga masyarakat hukum adat, yang
mengambil manfaat sumber daya alam daripadanya. Termasuk tanah
yang ada dalam wilayah tersebut.
Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan lahiriah
dan batiniah turun-temurun antara anggota masyarakat hukum adat
dan wilayah yang mereka tinggali. Pasal 3 UUPA mengisyaratkan
pengakuan hak ulayat sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah.
Namun, UUPA tidak mengatur dan tidak pula menentukan kriteria
eksistensi hak ulayat. UUPA membiarkan hak ulayat diatur oleh
hukum adat setempat.25 Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan:
Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang
dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.26
22
23
24
25
26

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, op.cit., hlm. 26.
Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, op.cit., hlm. 37.
Ibid., hlm. 7.
Ibid., hlm 55.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, op.cit., hlm. 5.
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Ayat 2 Pasal 2 UUPA merinci apa yang dimaksud dengan hak
menguasai negara. Membaca pasal ini, yang penting untuk digaris
bawahi adalah bahwa hak menguasai negara tersebut dimaksudkan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebang
saan: kesejahteraan dan kemerdekaan masyarakat dan negara hukum
Indonesia.
Pasal 2 ayat (2) merupakan tafsiran otentik pembuat undangundang atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terutama atas frase “dikuasai
oleh Negara”. Ditegaskan dalam Penjelasan Umum II tentang Dasardasar dari Hukum Agraria Nasional Nomor (2) bahwa hak menguasai
negara bukan berarti memiliki—seperti pengertian domein—melainkan
berarti kewenangan negara di bidang hukum publik sebagai organisasi
kekuasaan bangsa Indonesia.27 Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan
Umum I Tujuan UUPA yang menyatakan bahwa:
Di dalam Negara RI yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk
perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan
ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan YME, mempunyai fungsi
yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan
makmur sebagai yang kita cita-citakan.

Sistem hukum pertanahan nasional menganut prinsip nasionalitas.
Ini dapat dibaca dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUPA, yang berbunyi:
(1) “Hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya
dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas
ketentuan pasal 1 dan 2.”
(2) “Tiap-tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas
tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi
diri sendiri maupun keluarganya.”

Pasal 9 UUPA tersebut memberikan penegasan bahwa hanya WNI
saja yang boleh mempunyai hubungan yang penuh dengan bumi,
air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalam
nya. Orang asing, termasuk perwakilan perusahaan asing, hanya
dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas, yakni selama kepen
tingan WNI tidak terganggu dan selama perusahaan orang asing itu
27 Ibid., hlm 2.
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dibutuhkan Republik Indonesia untuk mendukung pembangunan
Indonesia—dan hanya sebagai komponen tambahan dalam pemba
ngunan ekonomi Indonesia.28

1.4. Hak Eigendom dan Prinsip Dasar Pengaturan Tanah
Berdasar UUPA
UUPA bermaksud mengindonesiakan kembali hak atas tanah yang
terdapat di Indonesia, di mana sewaktu berlaku BW dikenal hakhak Barat seperti eigendom, opstal, dan erfpacht. Pasal 55 UUPA
mengejawantahkan maksud tersebut sebagai berikut:
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yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan tersebut di atas.
(3) “Hak Eigendom kepunyaan orang asing, seseorang warga negara
yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai
kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak
ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21
ayat (2) sejak berlakunya undang-undang ini menjadi Hak
Guna Bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) dengan jangka
waktu 20 tahun.

(1) “Hak-hak asing yang memuat ketentuan Konversi pasal I, II, III,
IV, dan V dijadikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak
tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.”

(4) “Jika Hak Eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani
dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak
erfpacht itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi
Hak Guna Bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), yang
membebani Hak Milik yang bersangkutan selama sisa waktu
hak opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selamalamanya 20 tahun.

(2) “Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan hanya terbuka
kemungkinannya untuk diberikan kepada badan hukum yang
untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu
diperlakukan oleh UU yang mengatur pembangunan nasional
semesta berencana.”

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

Pasal 55 ayat (1) UUPA sebenarnya bertentangan dengan prinsip
nasionalitas yang digariskan. Demikian juga ayat (2). Ada kekeliruan
pembahasaan. Sebab, Pasal 30 dan 36 UUPA menyatakan bahwa suatu
badan hukum mempunyai Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
jika badan hukum tersebut didirikan di Indonesia dan tunduk kepada
hukum Indonesia.
Pasal I Ketentuan Konversi, yang menyatakan:

(6) “Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak
lain yang membebani Hak Eigendom tetap membebani Hak
Milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3)
pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut
undang-undang ini.”29

(1) “Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya
undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi Hak Milik, ke
cuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang
tersebut dalam pasal21.
(2) “Hak Eigendom kepunyaan pemerintah negara asing yang
dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala per
wakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya undangundang ini menjadi Hak Pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1),

28 Parlindungan A.P., Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: CV Mandar Maju,
1998), hlm. 87.
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Pasal 54 Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi :
“Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 21 dan 26,
maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, telah
menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok
untuk yang disahkan menurut peraturan perundangan yang ber
sangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja
menurut Pasal 21 ayat (l).”30

Pasal 54 UUPA ini dapat dikatakan sangat unik, sebab mengatur
secara khusus perihal dwikewarganegaraan Indonesia-RRT. Namun,
29 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, op.cit., hlm. 22.
30 Ibid., hlm 20.

14

P E N S E R T I F I K ATA N TA N A H B E K A S H A K E I G E N D O M

yang utama bahwa pasal tersebut merupakan akibat konsekuen prin
sip nasionalitas. Maka konversi tanah-tanah bekas hak Barat harus
dikaitkan dengan kepastian kewarganegaraan tunggal seseorang.31
Surat Departemen Agraria No. Unda 1/7/39 menyatakan bahwa
tanggal kewarganegaraan WNI itu dilihat per 24 September 1960.
Bila sudah mempunyai kewarganegaraan Indonesia tunggal per 24
September 1960, hak eigendomnya dikonversi menjadi hak milik.
Jika kewarganegaraan tunggal Indonesianya itu didapat sesudah 24
September 1960, hak eigendomnya dikonversi menjadi Hak Guna
Bangunan. Tanggal perolehan kewarganegaraan tunggal Indonesia
ini merujuk pada tanggal pernyataan hakim Pengadilan Negeri yang
menyatakan bahwa seseorang menolak kewarganegaraan RRT.
Catatan tanggal ini terletak di sebelah kanan surat pernyataan yang
dikeluarkan hakim Pengadilan Negeri.
Jika kewarganegaraan Indonesia tunggal tersebut sesudah tang
gal 24 September 1960 dan haknya dikonversi menjadi Hak Guna
Bangunan maka yang bersangkutan masih dapat mengubahnya men
jadi Hak Milik dengan mempergunakan lembaga pelepasan hak dan
memohon hak kembali untuk menjadi Hak Milik atas tanah tersebut.
UUPA mengatur hukum pertanahan di Indonesia sejak 24 September
1960. Sebelumnya, perkara tanah diatur dalam hukum benda Buku II
KUHPerdata (BW).
Buku II KUHPerdata mengatur beberapa hak Barat terkait tanah,
yaitu: eigendom, erfpacht, opstal, hypotheek, servituut, vruchtgebruik
dan lain-lain yang dapat membebani hak eigendom. Pasal 570 Bab
Ketiga Buku II KUHPerdata menyatakan:
“Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu keben
daan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan
itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan
undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu
kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu
hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum
berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran
ganti rugi”.

31 Ibid., hlm. 45.
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Hak eigendom atas tanah dinyatakan dalam Pasal 571 Bab Ketiga
Buku II KUHPerdata. Dikatakan, “Hak milik [eigendom] atas sebidang
tanah mengandung di dalamnya kemilikan atas segala apa yang ada di
atasnya dan di dalam tanah.”32
Tiap-tiap hak milik (eigendom) harus dianggap “bebas” adanya.
Barang siapa membeberkan bahwa ia mempunyai hak atas kebendaan
milik orang lain, maka ia harus dapat membuktikan hak itu. Kebebasan
atas hak milik individu yang dianut bangsa Barat tidak dapat diterima
bangsa Indonesia. Sebab, kultur bangsa Indonesia bersifat tolong
menolong antarsesama, yang terejawantah dalam kegiatan gotongroyong untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
Hak eigendom/milik atas tanah setiap individu dalam konsep
Barat berlandaskan pada hukum kodrat dalam teori kepemilikan
John Locke. Dinyatakan, “Tuhan memberi dunia ini kepada manusia
sebagai milik bersama, tetapi karena Ia memberikannya kepada
mereka untuk kemaslahatan dan kenyamanan terbesar dari hidup
yang dapat mereka peroleh dari-Nya, tidak bisa diandaikan bahwa
Ia maksudkan agar dunia ini harus tetap milik bersama dan tidak
diolah. Ia memberikannya untuk digunakan oleh orang yang rajin dan
rasional (dan kerja menjadi dasar bagi haknya atas itu).”33
Dengan keberadaan pengaturan KUHPerdata tentang tanah, yang
jelas-jelas memberi penekanan pada kepemilikan individu, terjadi
dualisme aturan dalam praktik kehidupan masyarakat. Timbul pula
pergesekan-pergesekan akibat dualisme tersebut. Namun, pengaruh
KUHPerdata sangat besar dalam kehidupan sehari-hari bangsa
Indonesia, terutama bagi masyarakat kota. Masyarakat perkotaan
cenderung menyukai ketentuan KUHPerdata daripada hukum adat.
Mereka diam-diam akhirnya tunduk dan menggunakan hukum Barat
tersebut sebagai hukum positif. Namun, di sisi lain, masyarakat
Indonesia pedesaan masih menggunakan hukum adat.
UUPA dibuat berlandaskan pada hukum adat. Hal ini dapat
diketahui dari ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa hukum
agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
32 Soebekti R., Tjitrosudibio R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BW dengan Tambahan
Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Pradnya Paramita,
1978), hlm. 166.
33 Locke, John, The Second Treatise on Civil Government (New York: Prometheus Books, 1986),
hlm. 22.
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adat. Dari ketentuan ini dapat pula diketahui bahwa UUPA meng
gunakan asas-asas yang dikenal dalam hukum adat. UUPA juga
bermaksud untuk menghilangkan tuan-tuan tanah WNA dari Republik
Indonesia.
Di samping itu, UUPA dibuat dalam rangka memberikan kepas
tian hukum. Kepastian hukum menyangkut persoalan dari mana suatu
aturan hukum itu berasal. Dengan kata lain, kepastian hukum menyoal
sumber hukum. Sebagai sumber hukum, perundang-undangan
mempunyai kelebihan dari kaidah sosial yang lain. Sebab, kaidah
hukum terkait dengan kekuasaan yang diakui dalam suatu negara.
Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai keputusan tertulis
yang dikeluarkan lembaga berwenang. Sifat aturan hukum adalah
mengikat secara umum. Aturan hukum berisi ketentuan tentang hak,
kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.34
Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran tanah
di Indonesia mempunyai arti penting karena setiap orang berhak
memperoleh perlindungan hukum. Untuk memberikan perlindungan
hukum diperlukan adanya kepastian hukum, sebab kepastian hukum
bagi pemegang hak atas tanah mempunyai implikasi yang luas
terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara dan oleh
karena itu diperlukan suatu pemikiran objektif berdasarkan normanorma hukum sehingga tidak berdampak negatif pada pelaksanaan
pembangunan nasional.
Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan yaitu kepada para pemegang hak atas tanah, penye
lenggaraan pendaftaran tanah dari beberapa kalangan yaitu peme
rintah dan seluruh lapisan masyarakat serta memerlukan dukungan
khususnya dukungan dari pemegang hak atas tanah. Tujuan kepastian
hukum dalam bidang pertanahan, khususnya pendaftaran tanah
adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas tanah.
Tindak selanjutnya adalah melakukan pendaftaran tanah-tanah
yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menggunakan Permen
Agraria No. 6 Tahun 1965 jo Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun
34 Ibid., hlm. 19.
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1997 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran
Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
Dalam Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992
tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
Pemerintah memandang perlu dikeluarkan Keppres No. 26
Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional yang meningkatkan
kedudukan, tugas dan fungsinya dari Ditjen Agraria menjadi lem
baga yang menangani bidang pertanahan secara nasional, yang di
harapkan dapat menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran tanah me
rupakan pekerjaan raksasa dan dilaksanakan berangsur-angsur di
seluruh wilayah hukum RI. Ternyata hingga saat ini pekerjaan itu
belum selesai secara tuntas.35
Maka, pemerintah perlu melakukan pengukuran secara menye
luruh, membuat penataan yang lengkap, dan membukukan seluruh
hak-hak atas tanah yang ada di wilayah RI. Jika telah dilaksanakan
pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, dapat dilaksanakan
pendaftaran hak-hak atas tanah berdasarkan permohonan pemegang
hak yang bersangkutan. Pemberian surat tanda bukti hak atas tanah
tersebut disebut sertifikat hak atas tanah.
Pendaftaran tanah menggunakan stelsel negatif, yaitu segala apa
yang tercantum di dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat
dibuktikan suatu keadaan sebaliknya di muka sidang pengadilan. Asas yang
digunakan dalam hal ini adalah asas nemo plus yuris, yakni melindungi
pemegang hak atas tanah yang sebenamya dan tindakan orang lain yang
mengalihkan tanpa diketahui oleh pemegang hak sebenarnya.36
Kebaikan dari sistem negatif adalah “adanya perlindungan kepada
pemegang hak sejati”. Namun, stelsel ini juga mengandung kelemahan,
yaitu: (1) peranan pasif pejabat balik nama tanah yang menyebabkan
tumpang tindihnya sertifikat tanah (2) mekanisme kerja dalam pro
ses penerbitan sertifikat tanah sedemikian rupa sehingga kurang
dimengerti oleh orang awam.37

35 Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 7.
36 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 33.
37 Ibid., hlm. 34.
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Pasal 19 UUPA ayat (1)—yang merupakan dasar hukum pendaf
taran tanah—menyatakan, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.” Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menjelaskan bahwa
pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku merupakan alat
pembuktian yang kuat.38
Pernyataan sertifikat “berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat” menunjukkan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) bersifat mutlak sejauh tidak ada orang
yang membuktikan sebaliknya. Pertimbangan hukum Putusan MA RI
18 September 1975 No. 459/K/Sip/1975 menyatakan:

dan pembebasannya. Asas spesialitas tecermin dengan adanya datadata fisik tentang hak atas tanah seperti luas tanah, letak tanah, dan
penunjukkan tegas batas-batas tanah. Asas publisitas dan spesialitas
dimuat dalam suatu daftar umum guna dapat diketahui secara mudah
oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya.39

“Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang
berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam
register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut
apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (seperti
halnya dalam perkara ini).”

Dalam buku Undang-Undang Pokok Agraria Bagian I Jilid II,
Boedi Harsono mengemukakan bahwa Pasal 19 ayat (1) bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum dan ayat (2) huruf c menegaskan
bahwa sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat. Para petugas
pelaksana pendaftaran tanah diwajibkan untuk melakukan penelitian
untuk mencegah terjadi kekeliruan. Batas-batas tanah ditetapkan
dengan menggunakan sistem contradictiore delimitate, yaitu bahwa
sebelum tanah dan haknya dibukukan, diadakan pengumuman, dan
perselisihan persengketaan tanah yang tidak dapat diselesaikan sen
diri oleh yang berkepentingan dapat diajukan ke pengadilan.
Jadi tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah dan pendaf
taran hak atas tanah adalah untuk memberikan kepastian hak. Pe
nyelenggaraan pendaftaran tanah dan pendaftaran hak atas tanah
dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan
menggunakan asas publisitas dan asas spesialitas.
Asas publisitas tecermin dengan adanya data-data yuridis tentang
hak atas tanah seperti subjek haknya, apa nama haknya, peralihan
38 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, op.cit., hlm. 11.

39 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 43.

BAB II

HAK ATAS TANAH
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

2.1. Sejarah Politik Pertanahan Indonesia
Pada masa kerajaan ada kelompok istimewa dalam urusan per
tanahan. Mereka adalah para pejabat istana atau kerajaan. Mereka
tidak dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada para petani—
sebab sebenarnya para pejabat ini tidak punya hak atas tanah—tetapi
mereka punya wewenang untuk membuka lahan/hutan. Para pejabat
ini memandang penguasaan atas tanah sehubungan dengan upeti
dalam bentuk hasil produksi, uang, dan tenaga kerja.
Meski begitu, elite-elite tersebut tidak mempunyai pengertian hak
kepemilikan atas tanah. Konsep kepemilikan tanah malah dimengerti
dengan baik oleh para petani. Walaupun raja diakui sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dan secara teori menguasai tanah, pada tingkat
yang paling rendah justru rakyat yang merasa punya hak untuk
mengolah tanah—setelah menyerahkan sebagian produksi atau tenaga
kerja mereka untuk pejabat-pejabat setempat. Para pejabat secara
terus-menerus mencoba memperluas lahan untuk dibuka karena
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tambahan produksi berarti tambahan pendapatan untuk mereka—
kadang-kadang usaha ini dilakukan dengan kekerasan.1
Setelah Raffles berada di Jawa, ia mengubah sistem penguasaan
tanah: menjual tanah kepada pihak swasta dan memperkenalkan
sistem sewa tanah. Tujuan penjualan tanah adalah untuk liberalisasi
ekonomi—dengan harapan produksi pertanian untuk pasar Eropa akan
meningkat. Sistem sewa tanah dimaksudkan untuk meningkatkan
kondisi kehidupan para petani dengan mengurangi peran para
bupati.2
Kebijakan Raffles menghapus kekuasaan para bupati adalah salah
satu penyebab kegagalan sistem sewa tanah. Kegagalan ini juga terjadi
karena kelemahan administrasi, korupsi, dan politik.3
Ketika Belanda mengalami kesulitan keuangan dan persaingan
yang ketat dengan negara-negara Eropa lain, kebijakan soal tanah
yang ditetapkan Raffles diubah. Van den Bosch mengajukan gagasan
Cultuurstelsel (harfiah berarti “sistem tanam”, lebih populer disebut
tanam paksa). Cultuurstelsel bertujuan untuk menjadikan Pulau
Jawa sebagai suatu aset yang bernilai yang menghasilkan sebanyak
mungkin kopi, gula, dan nila, serta untuk menekan biaya produksi
serendah mungkin.
Dalam praktik Cultuurstelsel, rakyat dipaksa menanam tebu,
kopi, atau nila. Dengan catatan, sewa tanah tidak perlu dibayar jika
rakyat menanam tanaman yang dianjurkan pemerintah tersebut pada
di tanah mereka dan menjual hasilnya kepada pemerintah Belanda.
Kebijakan Cultuurstelsel dijalankan dengan keras dan semena-mena—
sangat bertentangan dengan konsep awalnya. Sistem tanam paksa
mengakibatkan perubahan pola penguasaan tanah masa itu. Tanah
yang semula digarap secara individu, berubah menjadi milik bersama
orang-orang desa. Pada masa Cultuurstelsel, tanah dibagi-bagikan
kepada sebanyak mungkin orang sebagai cara untuk mendapatkan
tenaga kerja. Sistem tanam paksa menciptakan kekuasaan otoriter
pada tingkat atas dan kesengsaraan pada kalangan rakyat.4

1
2
3
4

Mochammad Tauhid, Masalah Agraria I (Jakarta: Tjakrawala,1952), hlm.18.
Erman Rajagukguk, Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup (Jakarta: Chandra
Pratama, 1995), hlm. 11.
Ibid., hlm. 14.
Onghokham, Perubahan Sosial di Madiun selama Abad 19: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan
Tanah, Bogor: Survey Agro Ekonomi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1979), hlm. 15-16.
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Kekuatan Partai Liberal meningkat, menimbulkan perubahanperubahan politik di negeri Belanda dan jajahannya: Jawa dibuka
untuk investor swasta. Kaum liberal menekankan, perusahaan swasta
perlu diizinkan untuk mengolah tanah sebagai wujud pengakuan
atas hak kepemilikan perseorangan atas tanah oleh orang Indonesia
asli sehingga tanah dapat disewakan atau dijual. Kaum konservatif
menentang usulan tersebut dan berpendapat bahwa hak penduduk
asli atas tanah didasarkan pada syarat-syarat yang bersifat asli, yakni
penguasaan bersama dan kebiasaan yang tidak dapat disatukan
dengan konsep “hak milik” dari Barat modern.5
Pada 1870 lahir Agrarische Wet yang meletakkan prinsip-prinsip
dasar mengenai kebijaksanaan pertanahan yang diperjuangkan Partai
Liberal. Diakui bahwa modal swasta diperlukan untuk perusahaanperusahaan perkebunan, tapi kepentingan penduduk pribumi
akan terancam jika pengalihan tanah tetap tidak dibatasi sehingga
mengakibatkan terjadinya dualisme sistem hukum agraria.6
Setelah Indonesia merdeka, setidaknya ada dua masalah yang
mendasar dalam hukum tanah, yaitu: (1) kepemilikan tanah yang
tidak proporsional dan (2) kebutuhan tanah yang semakin meningkat
seiring penduduk yang bertambah. Dua persoalan ini mendorong
pembaruan hukum tanah.77
Selama proses pembentukan UUPA, muncul pendapat-pendapat
yang saling bertentangan mengenai konsep dasar undang-undang ini,
yaitu apakah negara atau rakyat yang memiliki tanah dan apakah perlu
pembaruan menyeluruh mengenai pengambilalihan dan redistribusi
tanah—suatu pendapat yang tetap ingin mempertahankan sistem lama
dengan pembatasan-pembatasan.88 UUPA adalah hasil kompromi dan
merupakan undang-undang nasional pertama yang dirancang untuk
menggantikan undang-undang kolonial, yaitu Agrarische Wet 1870.
Di samping itu, undang-undang ini punya pengaruh penting karena
menjadi awal land reform, khususnya di Jawa.
Dalam kenyataannya, land reform tidak dapat dijalankan
sebagaimana dimaksudkan karena tiga penyebab, yaitu (1) beberapa
5
6
7
8

Ibid., hlm. 25.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 37.
Erman Rajagukguk, op.cit., hlm. 1.
Ibid., hlm. 3.
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pasal UUPA sulit untuk diterapkan, (2) kondisi sosial, politik, dan
ekonomi tidak mendukung pelaksanaan program ini, dan (3) tanah
di Jawa tidak cukup untuk dapat dibagikan kepada semua petani yang
tidak memiliki tanah.9
Kemajuan pembangunan dapat diukur dengan melihat kondisi
kehidupan masyarakat nyata: apakah hasil-hasil pembangunan dapat
dinikmati masyarakat secara merata, terutama masyarakat yang hidup
di pedesaan. Persoalan ini menjadi perhatian karena rumah tangga
pedesaan yang hanya punya sedikit atau malah tidak punya tanah
sama sekali terus meningkat lantaran tekanan penduduk dan karena
terjadi penurunan pendapatan petani yang berlahan sempit atau yang
tidak punya lahan sama sekali dan hidup sebagai buruh tani.
UUPA yang dilahirkan pada 24 September 1960 merupakan
unifikasi hukum agraria dalam rangka menghapus dualisme hukum
yang ada dengan cara mengkonversi hak-hak Barat dan hak-hak adat
menjadi hak-hak baru. Pola hubungan pada aturan hukum warisan
Belanda telah menyengsarakan rakyat: suatu golongan elite telah
mendapatkan semua keuntungan sementara rakyat memikul beban
berat. Kaum bangsawan memberi para petani tanah, tetapi meminta
dari mereka tenaga kerja dan hasil bumi. Belanda dan Inggris juga
meminta tanah dan tenaga kerja.10
Laju pembangunan nasional mengakibatkan kebutuhan, pengua
saan, dan penggunaan tanah secara umum meningkat. Maka, me
ningkat pula permasalahan di bidang pertanahan.
Pemerintah memandang perlu mengeluarkan Keppres No. 26
Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Keppres ini mening
katkan kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Agraria
Departemen Dalam Negeri menjadi lembaga yang menangani bidang
pertanahan secara nasional—yang diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan di bidang pertanahan. Tetapi, sejak 2000 Badan Per
tanahan Nasional kembali pada kedudukan semula sebagai lembaga
setingkat Direktorat Jenderal dalam Departemen Dalam Negeri.
Melihat kerangka tata urutan pelaksanaan UUPA, khususnya
peraturan tentang konversi atas tanah bekas hak Barat (eigendom),
semuanya harus bersumber pada falsafah dan dasar hukum kita yang
9 Ibid.
10 Ibid., hlm. 48.
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tertinggi dan tidak boleh bertentangan. Hierarki dan tata urutan
peraturan negara RI diatur dalam Tap MPR-RI No. III Tahun 2000
Pasal 4 ayat 2. Negara RI menganut hukum positif seperti pada teori
Hans Kelsen tentang teori Hukum Murni di mana salah satu ciri yang
menonjol pada teori ini adalah paksaan. Oleh karena itu, setiap hukum
harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Di sinilah
BPN berperan sebagai alat negara dalam penguasaan, pengelolaan,
dan penggunaan serta penyelesaian permasalahan tanah.

2.2. Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia
Pada masa penjajahan Belanda, hukum pertanahan di Indonesia
bersifat dualistis, yaitu tanah-tanah Barat atau tanah-tanah Eropa yang
terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah menurut Overschrijving
Ordonnantie atau Ordonansi Balik Nama (S. 1834-27) dimuat di
dalam Engelbrecht 1954.11 Tanah-tanah Barat ini tunduk kepada ke
tentuan-ketentuan hukum pertanahan Barat. Misalnya mengenai cara
memperolehnya, mengalihannya, menghapus hak tersebut, dan mem
bebankannya dengan hak-hak lain dan wewenang-wewenang serta
kewajiban yang mempunyai hak. Di samping itu ada pula yang dikenal
dengan tanah-tanah hak Indonesia seperti tanah-tanah ulayat, tanah
milik, tanah usaha, tanah gogolan, tanah bengkok, tanah agrarisch
eigendom, dan lain-lain.12
Tanah-tanah Indonesia, yaitu tanah dengan hak-hak Indonesia,
hampir semuanya belum terdaftar kecuali tanah-tanah agrarisch
eigendom (S. 1873-38), tanah-tanah milik di dalam kota-kota Kare
sidenan Surakarta (Rijksblad Surakarta 1938 No. 14), tanah-tanah
grant di Sumatra bagian timur.
Tidak semua tanah-tanah Indonesia menyandang status tanah hak
asli adat, tetapi ada juga yang berstatus buatan atau ciptaan pemerintah
Hindia Belanda. Misalnya, tanah agrarisch eigendom yang didasarkan
kepada ketentuan Pasal 51 ayat 6 IS. Tanah-tanah Indonesia tunduk
pada hukum agraria adat, sepanjang tidak diadakan ketentuan khusus
untuk hak-hak tertentu, misalnya untuk hak agrarisch eigendom
berlaku ketentuan yang dimuat di dalam S. 1872-117.13
11 Soetojo M, Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pelaksanaan Landreform (Jakarta: Staf Penguasa
Perguruan Tertinggi, 1961), hlm. 62.
12 Ibid., hlm. 59.
13 Soebekti. R, Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 54.
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Selain tanah-tanah Barat dan tanah-tanah Indonesia, ada juga
tanah-tanah Tionghoa, yaitu tanah-tanah yang dipunyai lewat
landerijen bezitrecht—hak yang dengan sendirinya diperoleh orang
Timur Asing pemegang hak usaha di atas tanah partikelir yang
sewaktu-waktu dapat dibeli oleh Pemerintah (Pasal 3 S. 1913-702
setelah diubah dengan S. 1926-421).14
Tanah-tanah landerijen bezitrecht hampir semuanya berada
di tangan orang-orang Tionghoa dan sebagian terbesar terdapat di
sekitar Jakarta, Tangerang, Karawang, dan Bekasi. Keistimewaan hak
ini adalah bahwa tidak terbatas pada Timur Asing Tionghoa saja tapi
jika jatuh ke tangan orang Indonesia asli, karena hukum statusnya
menjadi hak milik.
Selain bersifat dualistis, hukum pertanahan pada zaman Peme
rintahan Hindia Belanda berjiwa liberal individualistis, karena pada
saat itu berlaku ketentuan-ketentuan pokok dan asas hukum agraria
Barat yang bersumber pada KUHPerdata, di mana pemberlakuannya
berdasarkan asas konkordansi.
Hukum Pertanahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda
menggunakan sistem hukum tanah Barat yang berkonsepsi indivi
dualistis. Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik
pribadi yang disebut Hak Eigendom.15
Hukum pertanahan tersebut tidak sesuai, bahkan bertentangan
dengan falsafah dan konsepsi hukum adat masyarakat Nusantara
yang menekankan gotong-royong dan kekeluargaan. Tetapi, hukum
adat kita tidak lengkap untuk mengatur seluruh kehidupan dalam
masa penjajahan Belanda tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari,
masyarakat Nusantara yang melakukan pergaulan sosial mau tidak
mau berhubungan dengan orang Belanda dan Timur Asing, maka
secara diam-diam masyarakat Nusantara pada akhirnya tunduk dan
menggunakan hukum Barat tersebut sebagai hukum positif di Hindia
Belanda.
Nyatanya setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, negara
RI masih menggunakan hukum-hukum kodifikasi Belanda, yaitu
untuk hukum Perdata KUHPerdata (BW) dan KUHDagang (WvK)

14 Ibid.
15 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid
I Hukum Tanah Nasional (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 184.
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serta untuk hukum Pidana KUHPidana. Demikian pula, untuk hukum
acara perdata digunakan HIR/RBG; sedangkan untuk hukum acara
pidana, negara RI telah menggunakan KUHAP karya Indonesia.
Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan
air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menggariskan
agar pemanfaatan tanah sungguh-sungguh membantu usaha mening
katkan kesejahteraan rakyat, serta dalam rangka mewujudkan keadilan
sosial. Maka, di samping menjaga kelestariannya perlu dilaksanakan
penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.
Amanat MPR tersebut merupakan landasan pokok dalam menye
lesaikan masalah pertanahan, yang pada prinsipnya mengandung tiga
pokok, yaitu:
1. Tanah harus dimanfaatkan untuk membantu peningkatan ke
sejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
2. Tanah harus dipelihara kelestariannya.
3. Penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah perlu untuk
ditata kembali dalam rangka mencapai apa yang menjadi tu
juannya sebagaimana disebut dalam nomor 2.
Berdasarkan falsafah dan tujuan bangsa dan negara Indonesia
seperti tersebut di atas, maka hukum pertanahan warisan kolonial
tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak cocok dengan kultur
kebudayaan bangsa Indonesia sebagai negara agraris sejak turuntemurun.
Oleh karena itu, diperlukan pembaruan di bidang hukum per
tanahan yang berstruktur tunggal berdasar hukum adat tentang
tanah sebagai hukum asli dari sebagian besar masyarakat Indonesia.
Hukum adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum
pertanahan nasional yang berarti bahwa pembangunan hukum per
tanahan nasional dilandasi konsepsi hukum adat yang dapat diru
muskan sebagai berikut: “Komunalistik religius, yang memungkinkan
penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang
bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan.”16
16 Boedi Harsono, op.cit., hlm. 229.
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Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan asas
kerohanian bangsa Indonesia yang meliputi seluruh tertib hukum
negara, yang dalam hal ini menjiwai hukum pertanahan nasional
Indonesia dengan tujuan akan mewujudkan masyarakat adil dan
makmur seperti telah digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Pembentukan hukum pertanahan nasional tersebut meliputi lima
program, yaitu:
1. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang ber
konsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas
tanah;
3. Mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubunganhubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan
tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan ke
adilan;
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan keka
yaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya
secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemam
puannya.17
Dengan program tersebut sebagai dasar pembentukan hukum per
tanahan, telah disahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada 24 September 1960
dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI No. 104 Tahun 1960.
UUPA yang disahkan pada 24 September 1960 memuat perubahan
revolusioner dan drastis daripada stelsel hukum pertanahan yang
berlaku hingga saat itu.
Pengesahan UUPA berarti peraturan-peraturan di bidang
hukum pertanahan warisan kolonial tidak berlaku lagi. Undangundang dan peraturan yang secara tegas dinyatakan tidak berlaku
adalah:
1. Agrarische Wet (Stb. 1870-55) sebagaimana yang termuat
dalam Pasal 51 Wet op de Staatsinrichting van Nederlands
Indie (Stb. 1925-447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya
dari Pasal itu (Stb. 1870-118).
17 Ibid., hlm. 3-4.
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2. Domeinverklaring terinci sebagai berikut:
a. Domeinverklaring tersebut dalam Pasal 1 Agrarisch
Besluit (Stb. 1870-118).
b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam Stb. 1875119a.
c. Domeinverklaring untuk Sumatra, tersebut dalam Pasal 1
dari Stb.l874-94f.
d. Domeinverklaring untuk Keresidenan Manado, tersebut
dalam Pasal 1 dari Stb. 1877-55.
e. Domeinverklaring untuk Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo, tersebut dalam Pasal 1 dari Stb.
1888-58.
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 Nomor 29 (Stb. 1872117) dan peraturan pelaksanaannya.
4. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia se
panjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan me
ngenai hipotek yang tetap berlaku setelah pengesahan UUPA
(sebagai catatan ketentuan hipotik pun telah diganti melalui
pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan
dengan Tanah).18
Melihat dan meneliti falsafah dan perundang-undangan yang
berlaku di negara RI tersebut, dapat kita simpulkan bahwa negara RI
adalah negara hukum yang menganut kodifikasi hukum positif dalam
bentuk tertulis.
UUPA berlandaskan hukum adat. Hal ini dapat kita ketahui
melalui ketentuan yang tercantum pada Pasal 5, yang menyatakan
bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa
ialah hukum adat. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa UUPA
menggunakan konsepsi/asas-asas yang dikenal dalam hukum adat.
Hukum adat mengenal asas pemisahan horisontal antara tanah
dengan benda-benda/bangunan yang berada di atasnya, tetapi UUPA
tidak secara tegas memberikan penjabaran asas pemisahan horisontal
18 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (Bandung:
Alumni, 1983), hlm. 17-18.

30

P E N S E R T I F I K ATA N TA N A H B E K A S H A K E I G E N D O M

tersebut. Oleh karena itu, penelitian terhadap hukum adat sendiri
merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan di
namika masyarakatnya. Hukum adat selalu memperhatikan faktorfaktor serta kenyataan yang ada pada setiap kasus yang dihadapi.19
Demikian juga paham hak milik pribadi yang dianut Indonesia
secara tegas tidak dapat menyatakan apakah penggunaan hak kolektif
seperti yang berlaku di beberapa daerah di tanah air—misalnya di
Sumatra Barat—bisa berlaku ataukah “hanya” mempertahankan hak
pakai individual seperti yang diberlakukan paham Barat. Ini dapat
menimbulkan permasalahan ketika berhadapan dengan hukum positif
Indonesia yang lebih mengenal hak milik pribadi. Untuk persoalan
ini perlu diteliti lebih lanjut filosofi apa yang khas Indonesia sebagai
bangunan hukum positif yang mengungkapkan harapan dan cita-cita
bangsa Indonesia.
Cita-cita bangsa Indonesia seperti tertuang dalam UUD 1945
serta kemauan rakyat Indonesia yang dicetuskan dalam KetetapanKetetapannya Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan bahwa
tanah merupakan sumber daya utama.20
Sebagai tindak lanjut dan penjabaran operasionalnya, pemerintah
mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1979 tentang Ren
cana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III). Lewat Keppres
ini pemerintah menetapkan suatu kebijaksanaan khusus untuk pem
bangunan di bidang pertanahan yang dikenal dengan istilah “Catur
Tertib Pertanahan” yang meliputi:
1. Tertib Hukum Pertanahan.
2. Tertib Administrasi Pertanahan.
3. Tertib Penggunaan Tanah.
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

2.3. Sistem Hukum Pertanahan Indonesia
Untuk menunjang UUPA yang telah mencabut Buku II KUHPerdata
sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya (termasuk Pasal 500 jo 571 ayat 1 jo 601 KUHPerdata),
maka dibuat suatu aturan pelaksanaan pengganti yang telah dicabut

19 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 90.
20 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TapMPR
RI IX/MPR/2001 (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002), hlm. 25.
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itu. Khusus untuk tanah bekas Hak Eigendom yang dihapus diatur
dalam Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang tentang Pokok-Pokok Ke
bijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah asal Kon
versi Hak-Hak Barat.21
Berdasarkan UUPA, hak atas tanah berakhir tanpa kerjasama da
lam arti relatif ataupun persetujuan—seperti yang kita kenal untuk
sahnya suatu persetujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata—dari pemiliknya semula. Pemilik tanah dapat kehilang
an sama sekali haknya karena masa hak itu sudah berakhir, atau salah
satu persyaratan-persyaratan pemberian hak dilanggar, atau penca
butan/pembebasan hak oleh Pemerintah, ataupun melanggar keten
tuan prinsip nasionalitas hak-hak tanah menurut sistem UUPA.22
Menurut ketentuan UUPA, berakhirnya hak-hak atas tanah bekas
hak barat didasarkan pada prinsip nasionalitas dan berdasarkan Pasal
33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang
angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah di
tujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rak
yat Indonesia. Secara konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat 3
telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.23
Dalam hal ini negara RI merupakan suatu organisasi kekuasaan
seluruh rakyat Indonesia yang dibentuk guna mengatur dan meng
urus serta menyelesaikan segala kepentingan-kepentingan seluruh
rakyat Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, maka rakyat
Indonesia melimpahkan wewenang yang dimilikinya berkenaan
dengan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam
hal ini negara tidak memiliki tetapi mempunyai hak menguasai.
Artinya, menurut hukum rakyat memberikan wewenang kepada
negara selaku badan penguasa untuk berwenang sepenuhnya
menguasai, mengatur, mengurus, serta menyelesaikan segala
persoalan terkait pengelolaan dan fungsi bumi, air, dan ruang
angkasa.23
21 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah (Jakarta:
Djambatan, 1989), hlm. 142.
22 Parlindungan. AP, Berakhirnya Hak-hak atas Tanah menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok
Agraria), (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 1.
23 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, op.cit., hlm.1.
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Berdasarkan hak menguasai oleh negara sesuai Pasal 2 ayat 1
UUPA, untuk selanjutnya sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 UUPA
yang diatur kembali dalam Pasal 4 ayat 1, ditentukan bahwa ada ber
macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orangorang, baik perseorangan maupun badan hukum.24 Negara mengatur
adanya macam-macam hak-hak atas tanah, yang dirinci dalam Pasal
16 ayat 1, yakni sebagai berikut:
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hakhak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam
Pasal 53 UUPA.25

2.4. Asas-Asas Hukum Pertanahan Indonesia
2.4.1 Asas Pemisahan Horisontal
UUPA menganut asas pemisahan horisontal yang bersumber dari
hukum adat. Jual beli hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi
bangunan dan tanaman yang terdapat di atas. Jika bangunan/tanaman
akan mengikuti jual beli hak atas tanah, maka itu harus dinyatakan
secara tegas dalam akta jual beli.26
Asas pemisahan horisontal merupakan dasar untuk memisahkan
tanah dari segala sesuatu yang melekat padanya. Dalam hukum adat
dianut asas pemisahan horisontal yang didasarkan pada suatu peng
hormatan terhadap tanah yang dianggap mengandung aspek spiritual.
Bagi masyarakat adat tanah adalah tempat tinggal. Berdasarkan
ketentuan asas pemisahan horisontal, tanah terpisah dari benda24 Ibid., hlm. 3.
25 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya (Bandung:
Alumni, 1983), hlm. 3-4.
26 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 39.
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benda lain yang melekat padanya. Pemilik tanah dapat berbeda dari
pemilik bangunan yang berada di atasnya.27

2.4.2 Asas Nasionalitas
Pasal 9 ayat 1 UUPA menyatakan: “Hanya warga negara Indonesia da
pat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan
ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.”
Penjabaran Pasal 9 UUPA tentang prinsip nasionalitas diatur
dalam pasal-pasal UUPA yang lain, yaitu:
— Pasal 21 ayat 2 yang berbunyi, “Oleh pemerintah ditetapkan
badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan
syarat-syaratnya.”
— Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan, “Orang atau badan hukum
yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi
syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam
jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan
hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan
ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna
Usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika Hak Guna
Usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan
dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hu
kum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diin
dahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.”28
— Pasal 36 ayat 2 menyatakan, “Orang atau badan hukum yang
mempunyai Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi
syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka
waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu
kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku
juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Bangunan,
jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika Hak Guna
Bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan
dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena
27 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah
dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya
Lembaga Hak Tanggungan) (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 329.
28 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah (Jakarta:
Djambatan, 1989), hlm. 14.
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hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan
diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.”29
Pasal 21 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat
mempunyai hak milik dan Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa yang
dapat memperoleh Hak Guna Usaha adalah WNI dan badan hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indo
nesia. Demikian juga Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 ayat 1
UUPA.30
Ketentuan prinsip nasionalitas pada Hak Pakai dan Hak Sewa
untuk bangunan yang disebut pada Pasal 42 dan 45 UUPA berbunyi
senada: Bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai/Hak Sewa ialah a.
warga negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan di Indo
nesia; c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia; d. Badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia.31 Dengan demikian, orang asing yang bukan
penduduk Indonesia tidak lagi berhak mempunyai hak atas tanah
dengan status Hak Pakai atau Hak Sewa.
Tanah-tanah yang gugur haknya itu menurut UUPA menjadi tanah
yang kembali dikuasai oleh negara sehingga tidak ada kewajiban dari
pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada yang bersangkutan,
karena kepada yang bersangkutan sudah diberikan kesempatan
untuk mengalihkan haknya itu kepada pihak ketiga. Negara bebas
menyerahkan hak atas tanah itu kepada pihak ketiga dengan permo
honan dari yang berkepentingan.32
Negara secara sepihak menyatakan tanah itu kembali dikuasai
oleh negara. Kerugian yang diderita pemegang hak atas tanah itu ti
dak dapat dipikulkan kepada siapa saja, karena mereka telah diberi
tenggang waktu satu tahun agar melepaskan kembali hak atas tanah
itu kepada warga negara Indonesia ataupun kepada badan hukum
Indonesia yang boleh mempunyai hak dengan status tertentu tersebut
di atas. Karena merupakan ketetapan yang telah disahkan maka yang
bersangkutan tidak berhak menuntut di Pengadilan Negeri untuk
29
30
31
32

Ibid., hlm. 15.
Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, op.cit., hlm. 4.
Parlindungan A.P., Berakhirnya Hak-hak atas Tanah menurut Sistem UUPA, op.cit., hlm. 6.
Ibid.
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mendapatkan dispensasi ataupun penundaan pelaksanaan ancaman
tersebut.33
Masalah dwi kewarganegaraan diatur dalam Pasal 54 UUPA.
Bunyinya, “Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal
21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiong
kok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat
Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang
bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja
menurut Pasal 21 ayat 1.”34
Dari penjelasan Pasal 54 UUPA dengan tegas dinyatakan bahwa
seseorang yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan RRT
tetapi pada tanggal mulai berlakunya UUPA belum mendapat penge
sahan, akan terkena ketentuan konversi Pasal 1 ayat 3, Pasal 2 ayat 2,
dan Pasal 7. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya
maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas
tanah sebagai seorang berkewarganegaraan Indonesia tunggal.35

2.4.3 Asas Unifikasi Hukum Pertanahan
Sebagai akibat politik hukum pemerintahan Hindia Belanda, muncul
dualisme dalam hukum pertanahan di Indonesia, yaitu peraturanperaturan hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat yang
tidak tertulis dan hukum tanah Barat yang pokok-pokok ketentuannya
terdapat dalam Buku II KUHPerdata, yang merupakan hukum ter
tulis.36
Dualisme tersebut terjadi karena perbedaan hukum yang berlaku
terhadap tanah-tanah di Indonesia, yaitu tanah-tanah dengan hakhak Barat dan tanah-tanah dengan hak-hak pribumi yang disebut
sebagai hak adat.

33 Ibid., hlm. 7.
34 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah (Jakarta:
Djambatan, 1989), hlm. 20.
35 Parlindungan A.P., Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah, op.cit., hlm. 8.
36 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,
op.cit., hlm. 51.

36

P E N S E R T I F I K ATA N TA N A H B E K A S H A K E I G E N D O M

2.4.3.1 Tanah Hak Adat
Tanah hak adat meliputi tanah pribumi atau yang dikuasai pribumi.
Ini termasuk hak-hak ciptaan pemerintah swapraja. Misalnya, grant
Sultan. Atau pun juga ciptaan Pemerintah Hindia-Belanda. Misalnya,
vruchtgebruik, agrarisch eigendom, landerijen bezitrecht. Hak atas
tanah yang dimiliki WNI, entah ciptaan pemerintah swapraja ataupun
pemerintah Hindia-Belanda, disebut tanah-tanah hak Indonesia.
Konversi atas tanah adat diatur dalam Bagian Kedua tentang
Ketentuan-ketentuan Konversi Pasal VI dan VII UUPA. Namun
konversi ini tidak mudah, mengingat dokumentasi tanah hak adat
tersebut belum tentu terarsipkan dengan baik. Maka pemerintah
menerbitkan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang
Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas-bekas Hak-hak Indonesia
atas Tanah.
Pelaksanaan konversi hak-hak tanah Indonesia berbeda dengan
konversi hak-hak Barat. Tanah adat bersifat over heersen (mendo
minasi).37 Pelaksanaan konversi tanah-tanah eks hak Indonesia lebih
sulit daripada tanah-tanah eks hak Barat. Sebab tanah-tanah tersebut
belum terdaftar di Kadaster. Surat ukurnya tidak ada sehingga batasbatasnya tidak jelas. Jika terjadi keragu-raguan dalam pelaksanaan
konversi atas tanah Indonesia maka harus dilakukan pengakuan/
penegasan hak oleh pemerintah cq Menteri Dalam Negeri.38

2.4.3.2 Tanah Hak Barat
Dapat dikatakan bahwa hampir semua tanah hak Barat terdaftar
pada Kantor Overschrijvings Ambtenaar berdasar Overschrijvings
Ordonnatie S. 1834-27 dan dipetakan oleh Kantor Kadaster menurut
Peraturan-Peraturan Kadaster.39 Konversi tanah-tanah hak Barat
diatur dalam Buku Kedua Pasal I sampai Pasal V UUPA.
Aturan lain yang diterbitkan pemerintah tentang konversi tanah
hak Barat antara lain Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1970
tentang Penyelesaian Konversi Hak-hak Barat Menjadi Hak Guna

37 Ranoemihardja Atang, R., Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam Pelaksanaan
UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia (Bandung: Tarsito, 1982),
hlm. 26.
38 Ibid., hlm. 27.
39 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,
op.cit., hlm. 54.
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Bangunan dan Hak Guna Usaha. PMA No. 2 tersebut mewajibkan
semua pemegang hak eigendom untuk datang ke Kantor Kadaster
bila bermaksud mengkonversi tanah mereka. Juga Peraturan Menteri
Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Pe
nguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang
Kebijaksanaan Selanjutnya. PMA No. 9 ini mengatur Hak Pengelolaan
dan juga Konversi.40
Untuk menyelesaikan masalah yang timbul sehubungan dengan
akhir jangka waktu konversi hak Barat pada 24 September 1980,
pemerintah mengeluarkan Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah
Asal Konversi Hak-hak Barat. Di sini jelas bahwa berdasarkan UUPA
baik tanah adat maupun tanah Barat wajib dikonversi. Yang dimaksud
dengan konversi adalah perubahan bentuk, sifat, dan nama suatu hak
lama menjadi hak baru sebagaimana telah diatur alam UUPA.
Dengan pelaksanaan konversi ini, hukum pertanahan yang dualistis
berakhir. Sebab sudah tidak dikenal lagi tanah hak adat maupun tanah
hak barat. Tujuan UUPA adalah mencapai unifikasi hukum agraria
dan keseragaman hak-hak atas tanah. Jadi, konversi yang diatur
dalam UUPA merupakan alat untuk mencapai keseragaman hak-hak
atas tanah.41

2.4.4 Ketentuan Konversi
Sesuai dengan prinsip nasionalitas yang dianut UUPA, orang asing
yang per 24 September 1960 memiliki tanah berdasarkan KUHPerdata
harus memindahkan hak tersebut kepada WNI dalam waktu satu
tahun. Bila lalai, tanah itu menjadi tanah yang kembali dikuasai
negara. Hal ini diatur dengan ketentuan konversi Pasal I, III, IV, V,
VI.
Ketentuan konversi atas tanah-tanah hak Barat lebih lanjut diatur
oleh Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979. Keppres ini dibuat dalam
rangka menyelesaikan masalah yang timbul karena jangka waktu konversi
tanah hak Barat akan berakhir pada 24 September 1980. Keputusan
Presiden RI No. 32 Tahun 1979 dipertegas dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tertanggal 22 September 1979.
40 Ranoemihardja, Atang, R., Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, op.cit., hlm. 19.
41 Ibid., hlm. 17.
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2.5. Sistem Pendaftaran Tanah
Pendaftaran Tanah ditentukan dalam Pasal 19 UUPA, di mana pelak
sanaannya diatur berdasar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Pe
laksanaan Pendaftaran Tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan
bahwa:
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pen
daftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tanah seperti diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria tersebut diatur lebih lanjut dalam ayat (2) yang
menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi:
a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
b. pendaftaran hak-hak atas tanah peralihan hak-hak tersebut.
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.42
Pasal 19 ayat (2) sub a Undang-Undang Pokok Agraria merupakan
Kadaster, sedangkan sub b dan c adalah pendaftaran hak sehingga
pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Pokok Agraria dapat dirumuskan sebagai Kadaster dan
Pendaftaran hak. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa
pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran
tanah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
mempunyai arti yang lebih sempit daripada pendaftaran tanah yang
dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria
tersebut di atas.
Tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum dari
hak-hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut meliputi orang atau
badan hukum yang menjadi pemegang hak, letak, batas-batas, serta
luas bidang tanah.43 Sehubungan dengan pemberian kepastian hukum
hak-hak atas tanah, baik mengenai subjek maupun objeknya, maka
pemerintah mengharuskan dilakukannya pengumuman mengenai
hak-hak atas tanah, yang meliputi:

42 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, op.cit., hlm. 51.
43 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 20-21.
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1. Pengumuman mengenai subjek yang menjadi pemegang hak
yang dikenal sebagai asas publisitas dengan maksud agar ma
syarakat luas dapat mengetahui tentang subjek dan objek atas
suatu bidang tanah. Adapun implementasi asas publisitas ini
adalah dengan mengadakan pendaftaran hak.
2. Penetapan mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang-bidang
tanah yang dipunyai seseorang atas sesuatu hak atas tanah,
dikenal sebagai asas spesialitas dan implementasinya adalah
dengan mengadakan Kadaster.44
Dengan dilaksanakannya pengumuman tersebut, maka seseorang
yang hendak membeli sesuatu hak atas tanah tidak perlu melakukan
penyelidikan sendiri, karena keterangan mengenai subjek dan objek
atas suatu bidang tanah dapat diperoleh dengan mudah pada instansi
pemerintah yang ditugaskan menyelenggarakan pendaftaran tanah.45
Dalam pendaftaran hak atas tanah, pemegang hak yang telah terdaftar
dalam daftar-daftar umum diberikan surat tanda bukti hak, yaitu surat
yang membuktikan pemegang hak sebagai pemegang hak yang sah
menurut hukum sesuai dengan kekuatan bukti yang diberikan dalam
daftar-daftar umum.
Daftar-daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti serta
pemberian surat tanda bukti hak merupakan dorongan yang kuat bagi
para pemegang hak untuk mendaftarkan haknya. Daftar-daftar umum
yang tidak mempunyai kekuatan bukti merupakan daftar-daftar umum
yang tidak membuktikan orang yang terdaftar di dalamnya sebagai
pemegang hak yang sah menurut hukum. Oleh karena daftar-daftar
umum tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti, maka tidak ada
dorongan bagi pemegang hak yang lama untuk mendaftarkan haknya
dalam daftar-daftar umum. Pendaftaran hak tersebut ditujukan bagi
para pemegang hak yang baru. Untuk mendorong para pemegang hak
baru mendapatkan haknya, maka pendaftaran itu dijadikan sebagai
syarat bagi peralihan hak.46
Adapun objek pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) UUPA, yang menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan

44 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 79.
45 Ibid.
46 Ibid., hlm. 82.
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dan dipunyai seseorang bersama orang lain serta badan hukum. Hakhak atas tanah yang merupakan hak atas benda, yaitu:
a. Hak Milik
adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
Pasal 6 (Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria).
b. Hak Guna Usaha
adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam
Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peter
nakan (Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria).
c. Hak Guna Bangunan
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangun
an atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun (Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria).
d. Hak Pakai
adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah mi
lik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pe
milik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak berten
tangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang
ini (Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria).
e. Hak Sewa
Hak Sewa untuk bangunan yaitu seseorang atau badan hukum
mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak memper
gunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan,
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai
sewa (Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria). (footnote
Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah,
Alumni, Bandung-1993, hlm. 70).
Bahwa hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Pasal 16 tersebut
di atas yang kelihatannya semula akan bersifat limitatif, tetapi dalam
perkembangannya seterusnya tidak limitatif sehingga memberikan
kemungkinan untuk perkembangan baru atas hak-hak atas agraria
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lain-lainnya, dan sebagai contoh Hak Pengelolaan yang kini diatur
oleh PMDN No. I Tahun 1977.47
Hak-hak yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
adalah Eigendom, Erfpracht, Opstal, Vruchtgebruik, Hypotheek, dan
hak-hak adat seperti erflijk individueel bezetricht, hak milik adat, tanah
girik, tanah letter C, grant sultan, grant controleur, ataupun grant
delimaatschapij. Dengan berlakunya UUPA, hak-hak tersebut dikonversi
ke dalam salah satu dari lima jenis hak yang tersebut di atas.
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mene
tapkan bahwa bagi letak Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu
peraturan diadakan daftar buku tanah tersendiri. Bidang-bidang tanah
sebagai objek Kadaster adalah bidang-bidang tanah yang akan diukur
dan dipetakan pada peta-peta Kadaster, tergantung dari objek Kadaster
itu sendiri, yaitu bidang-bidang tanah yang diukur dan dipetakan berupa
batas-batas tanah yang dimiliki seseorang atau badan hukum.48
Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
ditetapkan bahwa peta pendaftaran itu memperlihatkan dengan jelas
segala macam hak atas tanah di dalam desa dan batas-batasnya baik
yang kelihatan maupun tidak kelihatan sehingga batas-batas yang harus
diukur dan dipetakan adalah batas-batas hak atas tanah.49 Pendaftaran
bidang-bidang tanah dalam daftar tanah dilakukan menurut ketentuanketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1961. Dalam Pasal 2
ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1961 ditetapkan bahwa
dalam daftar tanah didaftar semua bidang tanah dalam sesuatu desa,
baik tanah hak maupun tanah negara. Dalam ayat (2) ketentuan tersebut
ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan tanah hak adalah tanah di
mana terdapat sesuatu hak di atasnya dan yang dimaksud dengan tanah
negara ialah tanah yang dikuasai sepenuhnya oleh negara.
Tanah-tanah yang terletak dalam suatu desa hanya terdiri dari 2
(dua) macam tanah saja, yaitu: (1) tanah-tanah yang dipunyai dengan
sesuatu hak oleh orang atau badan hukum (tanah-tanah hak), dan (2)
tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh orang atau
badan hukum, yaitu tanah-tanah negara.

47 Parlindungan AP., Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, op.cit., hlm. 94.
48 Irawan Soerodjo, op.cit., hlm. 86-87.
49 Ibid., hlm. 87.
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Batas suatu bidang tanah hak merupakan batas-batas dalam
bidang tanah hak atau batas-batas dalam tanah negara. Hal ini berarti
bahwa pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang-bidang tanah
hak di suatu desa akan sekaligus merupakan pula pengukuran dan
pemetaan batas-batas tanah atau tanah-tanah negara.505Pengukuran
dan pemetaan batas-batas bidang-bidang tanah hak di suatu desa
sekaligus merupakan pula pengukuran dan pemetaan batas-batas
bidang atau bidang-bidang tanah-tanah negara. Dalam Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1961 ditetapkan bahwa
semua bidang tanah yang terletak di suatu desa, baik bidang tanah
hak maupun bidang tanah negara didaftarkan dalam daftar tanah dari
desa tersebut. Dengan demikian, daftar-daftar tanah yang diadakan
dalam rangka penyelenggaraan Kadaster akan memberikan gambaran
yang lengkap dari bidang-bidang tanah, baik bidang tanah hak
maupun bidang tanah negara yang terletak di desa-desa di seluruh
Indonesia.51
Daftar-daftar tanah yang memberikan gambaran yang lengkap
dari bidang-bidang tanah, baik tanah hak maupun tanah negara yang
terletak di desa-desa di seluruh Indonesia merupakan sumber data
tentang tanah yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan untuk
aneka keperluan. Misalnya untuk penyusunan rencana pembangunan
di bidang agraria dan pertanian.
Pendaftaran tanah meliputi Kadaster dan pendaftaran hak.
Pendaftaran hak-hak dalam daftar umum harus dilakukan setelah
bidang-bidang tanah yang menjadi objek hak-hak diukur dan dipeta.
Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang terletak dalam
wilayah RI dilakukan secara tahap demi tahap atau daerah-daerah.
Maka pendaftaran hak-hak dengan sendirinya hanya dapat dilakukan
di daerah-daerah yang telah mendapat giliran untuk diukur dan
dipeta.52 Penundaan pendaftaran hak-hak atas tanah di suatu daerah
akan menimbulkan kesulitan bagi pengalihan hak atas tanah di daerah
itu. Mengingat hal tersebut, UUPA telah menjadikan pendaftaran
tanah sebagai syarat bagi peralihan hak atas tanah.

50 Irawan Soerodjo, op.cit., hlm. 88.
51 Ibid., hlm. 88.
52 Irawan Soerodjo, op.cit., hlm. 90.

BAB III

PENDAFTARAN HAK ATAS
TANAH BEKAS HAK Eigendom

3.1. Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom
Pemberlakuan UUPA mengkonversi hak kepemilikan kebendaan
yang diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetbook atau KUHPerdata.
Ketentuan konversi ini diatur dalam Pasal I ayat (1) dan (3) Buku
Kedua UUPA yang berbunyi,
(1) “Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya
undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik,
kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai
yang tersebut dalam Pasal 21.
(3) “Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara
yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak
ditunjuk oleh pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi
hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), dengan
jangka waktu 20 tahun.”1

1

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah (Jakarta:
Djambatan, 1989), hlm. 22.
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Konversi hak eigendom di atas ditentukan oleh kewarganegaraan
yang disandang pemilik hak pada 24 September 1960. Pasal 2 ayat
(1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang
Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan
bahwa hak eigendom orang-orang yang telah berkewarganegaraan
tunggal pada 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik dan
wajib didaftarkan dalam tempo 6 (enam) bulan sejak 24 September
1960 kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Sedang warga negara
Indonesia yang berasal dari keturunan asing harus membuktikan tanda
kewarganegaraan Indonesia tersebut menurut Peraturan Pemerintah
No. 20 Tahun 1959, Pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang No.
62 Tahun 1956, atau bukti lainnya.2
Pasal 1 ayat (3) Buku Kedua UUPA tentang Ketentuan Konversi
yang menyatakan bahwa tanah hak eigendom milik orang asing dapat
dikonversi menjadi HGB untuk masa 20 (dua puluh) tahun seolaholah bertentangan dengan asas nasionalitas. Namun, itu sebenarnya
aturan yang masih sepotong. Ketentuan tersebut harus dibaca dalam
satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agraria No. KA 40/27/25
tertanggal 4 Juli 1961 yang ditujukan kepada Ikatan Notaris Indonesia
di Jakarta. Surat Edaran Menteri Agraria tersebut menyebutkan
bahwa orang asing tersebut harus mengalihkan HGB itu kepada WNI
sebelum 24 September 1960.
Sejak UUPA berlaku, hak atas tanah bekas hak eigendom yang
tidak dikonversi dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga gugur dan
tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara. Negara secara sepihak
menyatakan bahwa tanah tersebut kembali ia dikuasai dan negara
bebas menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga
dengan permohonan dari yang berkepentingan.3
Adapun prosedur pemberian hak atas tanah yang dikuasai
negara diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun
1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian
Hak Atas Tanah. Pemberian hak atas tanah meliputi “pemberian,
perpanjangan jangka waktu, dan pembaharuan hak atas tanah”. Hal
ini disebutkan dalam Bab I Pasal 1 poin nomor 5 peraturan menteri
2
3

Parlindungan A.P., Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: CV Mandar Maju, 1998),
hlm. 247.
Parlindungan A.P., Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok
Agraria) (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 6.
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tersebut.4 Di samping itu pemerintah mengeluarkan kebijakan atas
tanah asal konversi hak-hak Barat. Adalah Keppres No. 32 Tahun 1979
tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak
Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Keppres ini antara
lain memberi prioritas bagi rakyat—yang menduduki atau yang telah
menduduki dan menjadikan suatu wilayah perkampungan—untuk
mengajukan hak atas tanah bekas hak Barat tersebut.5
Ketentuan permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal
konversi hak Barat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(PMDN) No. 3 Tahun 1979. BAB I Ketentuan Umum PMDN tersebut
menyatakan:
Pasal 1
Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal
konversi hak Barat yang menurut ketentuan Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya
pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak
yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh
negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini.
Pasal 3
(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak guna usa
ha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah asal konversi
hak Barat yang di maksud dalam Pasal 1, dan masih memerlukan
tanah yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan hak
baru, sepanjang dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam
peraturan ini.
(2) Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib di
ajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal
24 September 1980.
Pasal 5
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku juga bagi
hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah
asal konversi hak Barat yang berakhir sebelum tanggal 24
September 1980, dan sampai saat berlakunya peraturan ini
belum diselesaikan.6

4
5
6

Kansil. CST-ST. Christine Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Agraria-Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 126.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah (Jakarta:
Djambatan, 1989), hlm. 144.
Ibid., hlm. 146-147.
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Pemohon yang ingin mendapatkan hak atas tanah bekas hak
eigendom diwajibkan melakukan pendaftaran tanah berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang disempurnakan
dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Tujuannya, untuk
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sistem
publikasi sertifikat tanah yang dianut adalah sistem negatif, yang
tetap memuat unsur positif berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sebab, Pasal 32 PP No. 24 tersebut
menyatakan bahwa sertifikat sudah tidak dapat diganggu gugat setelah
lima tahun.
Pembuktian dan pembukuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 berbunyi:
Untuk keperluan pendaftaran hak:
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
1) penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang
memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan
yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari
tanah negara atau tanah hak pengelolaan;
2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh
pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersang
kutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai
atas tanah hak milik;
b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak
pengelolaan oleh pejabat yang berwenang;
c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta
pemisahan;
e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian
hak tanggungan.7

tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan
dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain
yang membebaninya.
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan
hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun
atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan
pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan
secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak
atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat
dipercaya;
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama peng
umuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/
kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.8

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menya
takan bahwa bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari bukti
kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlaku UndangUndang Pokok Agraria dan apabila hak tersebut kemudian beralih,
bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak
pada waktu dilakukan pembukuan hak. Penjelasan Atas Pasal 24 PP
No. 24 tersebut menyatakan bahwa alat-alat bukti tertulis yang di
maksudkan adalah:
a.

b.

Pembuktian hak lama diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi:
(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti me
ngenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, kete
rangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang
kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran

7

Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997)
Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. 37 Tahun 1998), CV
Mandar Maju, Bandung-1999, hlm. 102.
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c.
d.

8

grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) yang telah
dibubuhi catatan bahwa hak eigendom yang bersangkutan
dikonversi menjadi hak milik; atau
grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvingsordonnantie (Staatsblad 1934-27) sejak ber
lakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan
menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 di daerah
yang bersangkutan; atau
surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Per
aturan Swapraja yang bersangkutan; atau
sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria nomor 9 tahun 1959; atau

Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997) Dilengkapi
dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. 37 Tahun 1998), (Bandung: CV
Mandar Maju, 1999), hlm. 104-105.
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e.

surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang ber
wenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang
tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberi
kan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut
dalamnya; atau
f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibu
buhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan
yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
atau
g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang
tanahnya belum dibukukan; atau
h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau
sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 28
tahun 1977; atau
i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,
yang tanahnya belum dibukukan; atau
j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah
yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah; atau
k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10
tahun 1961; atau
l. surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pela
yanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun
yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal
VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Apabila bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi,
pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan
saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebe
narannya menurut Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang
cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.
Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 membe
rikan ketentuan yang memberikan jalan keluar apabila pemegang hak
tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 baik
yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya.
Bila demikian, pembukuan hak dapat dilakukan bukan berdasarkan
bukti kepemilikan melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik
yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan
hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:
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e.
f.
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bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan
dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua
puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut
selama ini tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap
diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/
kelurahan yang bersangkutan;
bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang
yang dapat dipercaya;
bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk
mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana
dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran halhal yang disebutkan di atas;
bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan peme
gang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan
hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan
dalam pendaftaran tanah secara sporadik.9

Setelah proses pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan
dalam buku tanah selesai berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1979, pembukuan tanah sebagai alat bukti
dan berita acara pengesahan sesuai Pasal 30 (1) Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997, dan data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap
serta tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan dalam buku
tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997.
Jadi salah satu tujuan pendaftaran adalah untuk mengumpulkan
dan menyampaikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh
karena itu, data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang
dinilai cukup untuk dibukukan walaupun ada data yang masih harus
dilengkapi atau ada keberatan dari pihak lain mengenai data tersebut.
Kemudian berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 sertifikat dapat diterbitkan untuk kepentingan pemegang
hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang
telah terdaftar dalam buku tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 30
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.10

9
Ibid., hlm. 105-107.
10 Ibid., hlm. 123.
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3.2. Persertifikatan Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom
Pasal 55 UUPA berbunyi sebagai berikut:
(1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi Pasal I, II,
III, IV dan V dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan
hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak
tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
(2) Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka ke
mungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum
yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu
diperlukan oleh Undang-Undang yang mengatur pembangunan
nasional semesta berencana.11

Hak Eigendom adalah hak milik Barat berdasarkan ketentuan
tentang hak milik bab ketiga bagian kesatu Pasal 570 KUHPerdata.
Dengan berlakunya UUPA maka terhadap hak-hak Barat tersebut
berlaku ketentuan-ketentuan konversi, di mana untuk hak eigendom
diatur dalam Pasal I yang berbunyi:
(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya
Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik,
kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai
yang tersebut dalam Pasal 21.
(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang
dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala
Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya
Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41
ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan
untuk keperluan tersebut di atas.
(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara
yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak
ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21
ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak
guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1 dengan jangka
waktu 20 tahun.
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dengan hak erfpacht, maka hak postal dan hak erfpacht itu
sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak guna
bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1, yang membebani hak
milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak postal atau hak
erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 Pasal ini dibebani
dengan hak postal atau hak erfpacht, maka hubungan antara
yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak
postal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain
yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik
dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 Pasal ini,
sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut UndangUndang ini.”12

Dalam rangka kepastian hukum terhadap pemegang hak-hak atas
tanah di seluruh wilayah RI sebagaimana yang dicita-citakan oleh
pembuat UUPA, maka wajib dilaksanakan pendaftaran tanah sesuai
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria atau memori penjelasan dan
Pasal 19 tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang
Pokok Agraria, akibat hukum pendaftaran tanah/pendaftaran hak
adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang dikenal
dengan nama sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.
Sertifikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan
peran penting bagi pemegang hak yang bersangkutan, yang dapat
berfungsi sebagai alat bukti atas tanah, baik apabila ada persengketaan
terhadap tanah yang bersangkutan ataupun dapat pula berfungsi
sebagai jaminan pelunasan jaminan suatu utang pada bank.13
Terhadap tanah bertitel hak eigendom berdasarkan ketentuan
konversi menjadi Hak Milik, hak eigendom milik pemerintah negeri
asing menjadi Hak Pakai, hak eigendom milik orang asing dan
seorang dengan dwi kewarganegaraan akan berubah menjadi Hak
Guna Bangunan dalam jangka waktu 20 tahun yaitu berakhir tanggal
24 September 1980.14 Konversi hak eigendom menjadi Hak Milik,

(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dibebani

11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah
(Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 21.

12 Ibid., hlm. 22
13 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya (Bandung:
Alumni, 1983), hlm. 25.
14 Atang, R. Ranoemihardja, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam
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Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan diterbitkan dalam suatu sertifikat
sebagai bukti pendaftaran atas tanah bekas hak barat tersebut. Tetapi
jika konversi atas tanah bekas hak eigendom tersebut tidak memenuhi
prinsip nasionalitas sesuai Pasal 21 ayat (3), 30 ayat (2), 36 ayat (2)
UUPA dalam waktu 1 (satu) tahun hak tersebut harus dilepaskan
kepada pihak ketiga. Jika lewat waktu dalam 1 (satu) tahun, maka hak
tersebut hapus karena hukum dan tanah tersebut dikuasai langsung
oleh negara.15

3.3. Pendaftaran Hak Atas Tanah
Pendaftaran/kadaster berasal dari kata “cadastre”, istilah teknis
untuk pencatatan (rekaman/record). Dalam konteks pembicaraan
tentang tanah, kata ini menunjuk pada luas, nilai, dan kepemilikan
atau lain-lain. Cadastre berasal dari kata bahasa Latin “Capitastrum”,
yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk
pajak tanah Romawi (Capotatis Terrens).16
Dasar hukum pendaftaran tanah dan pendaftaran hak atas tanah
adalah Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Undang-Undang Pokok Agraria adalah Undang-Undang yang
memuat dasar-dasar pokok di bidang agraria, yang merupakan lan
dasan bagi usaha pembaharuan hukum agraria guna dapat diharapkan
memberikan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan
bersama secara adil. Jadi untuk mencapai kesejahteraan, di mana
masyarakat dapat secara aman melaksanakan hak dan kewajiban
yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah memberikan
jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya tersebut.
Cita-cita kepastian hukum merupakan tujuan Undang-Undang
Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di bidang Agraria di Indonesia
(Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 18.
15 Parlindungan A.P., Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: CV Mandar Maju,
1998), hlm. 247-248.
16 Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 11.
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Pokok Agraria. Yang dipandang membawa ketidakpastian hukum
antara lain berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut hukum
adat yang tidak terdaftar. Undang-Undang Pokok Agraria dalam
rangka cita-cita kepastian hukum telah menentukan mengenai
wajib pendaftaran terhadap hak-hak tertentu atas tanah termasuk di
dalamnya hak-hak atas tanah menurut hukum adat.17
Ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria
tersebut di atas adalah merupakan ketentuan yang ditujukan kepada
pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah RI. Ketentuan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban
bagi Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran
tanah. Adapun ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat 1 UndangUndang Pokok Agraria adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah.
Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1961, maka telah terjadi status quo; artinya tidak mungkin lagi
diterbitkan surat-surat keterangan tentang hak-hak seseorang kecuali
menerangkan bahwa tanah tertentu memang hak-hak adat. Tanahtanah berstatus hak-hak Barat yang tunduk kepada KUHPerdata
harus memenuhi ketentuan konversi hak-hak atas tanah.18
Pendaftaran didasarkan kepada tanah, bukan kepada orang.
Dengan suatu perekaman yang resmi atas tanah yang ada, dapat di
ketahui bahwa sesuatu bidang tanah tertentu milik seseorang. Pendaf
taran merupakan sejumlah rangkaian dari proses yang mendahului
nya sehingga satu bidang tanah terdaftar, dan demikian pula prosedur
apa yang harus dilaksanakan dan demikian pula hal-hal yang mengha
langi pendaftaran tersebut ataupun biaya-biaya bagi para pejabat yang
bertanggung jawab dalam pendaftaran tanah tersebut.
Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988:
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan
penggunaan tanah;
b. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pe
milikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai
17 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya
(Bandung: Alumni, 1983), hlm. 8.
18 Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 2.
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c.
d.
e.
f.

fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria;
melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran
tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang per
tanahan;
melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka
memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perta
nahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diper
lukan di bidang administrasi pertanahan;
lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.”19

Dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan diperkuat
dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1986 Pasal 3c, telah ada
suatu aturan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah dan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah di Indonesia. Berlaku unifikasi
pendaftaran tanah untuk seluruh Indonesia, untuk hak-hak atas tanah
yang tunduk kepada Undang-Undang Pokok Agraria ataupun sesuatu
yang diatur oleh suatu ketentuan Undang-Undang yang berada di
luar Undang-Undang Pokok Agraria. Pendaftaran itu bertujuan untuk
kepastian hak seseorang, menghindari sengketa perbatasan, dan juga
untuk penetapan perpajakan.20
Namun dalam konteks yang lebih luas lagi pendaftaran tanah
memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik pengguna
annya, pemanfataannya, maupun untuk apa tanah itu sebaiknya diper
gunakan, kemampuan apa yang terkandung di dalamnya, dan informasi
mengenai bangunan di tanah itu, harga bangunan dan tanahnya, dan
pajak yang ditetapkan atas tanah dan bangunan tersebut. Pendaftaran
tanah diwajibkan bagi para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 23, 32, dan 38 Undang-Undang Pokok Agraria,
pendaftaran tanah untuk hak-hak itu ditujukan kepada para pemegang hak
agar memberi kepastian hukum bagi mereka demi kepentingan hukum
mereka sendiri. Setiap peralihan, penghapusan, dan pembebanan terkait
tanah, baik pertama kali, karena konversi, maupun pembebasannya akan
banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tanah tidak didaftarkan.
Pendaftaran tanah memberi bukti kuat bagi pemegang haknya.

19 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,
op.cit., hlm. 883.
20 Partindungan A.P., op.cit., hlm. 6.
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Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menetapkan 2 (dua)
cara penyelenggaraan pendaftaran tanah, sebagai berikut.

3.3.1. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Lengkap
Penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut meliputi penyeleng
garaan Kadaster dan pendaftaran hak. Dalam Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961 tidak dijelaskan maksud penyelenggaraan pen
daftaran tanah secara lengkap. Pendaftaran tanah secara lengkap
yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1961 harus diartikan sebagai pendaftaran tanah yang meliputi
Kadaster dan pendaftaran hak. Dalam Pasal 12 ditetapkan bahwa
pembukuan hak-hak dalam buku tanah (daftar umum) dilakukan
setelah bidang-bidang tanah yang menjadi objek hak-hak itu diukur
dan dipetakan pada peta-peta pendaftaran, dan kepada pemegang
haknya kemudian diberikan sertifikat, yaitu surat tanda bukti hakhak yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur.21
Penetapan suatu daerah menjadi daerah penyelenggaraan pen
daftaran tanah secara lengkap tidak diatur secara rinci dalam Per
aturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Penetapan itu diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 menetapkan bahwa suatu daerah
diusulkan kepada Menteri Agraria untuk dinyatakan sebagai daerah
lengkap oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.
Daerah tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai daerah
persiapan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap,
selanjutya disebut daerah persiapan, dengan menyelenggarakan:
a. pengukuran titik-titik dasar dari seluruh daerah persiapan;
b. pembuatan peta-peta titik-titik dasar;
c. pembagian daerah persiapan dalam daerah-daerah lembar dan
pembuatan lembar-lembar dari daerah-daerah tersebut;
d. pengukuran dan pembuatan peta-peta situasi dari persiapan
desa demi desa.

21 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya:
Arkola, 2002), hlm. 90-91.
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Setelah peta-peta situasi dari suatu daerah persiapan selesai dibuat,
maka daerah persiapan itu dapat diusulkan oleh Kepala Direktorat
Pendaftaran Tanah kepada Menteri Agraria untuk ditetapkan sebagai
daerah lengkap.22
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Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara tidak lengkap tidak
ditegaskan dalam suatu Pasal dari Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1961. Dari Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah tidak
lengkap adalah pendaftaran tanah yang hanya meliputi pendaftaran
hak-hak. Dalam kedua pasal tersebut antara lain ditetapkan bahwa
pembukuan hak-hak dalam daftar-daftar umum dapat dilakukan
tanpa pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang menjadi
objek hak-hak, dan kepada para pemegang hak diberikan sertifikat
sementara, yaitu suatu surat tanda bukti hak tanpa surat ukur.23
Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara tidak lengkap dengan
sendirinya tidak dapat menjamin kepastian hukum mengenai letak
serta batas-batas bidang-bidang tanah yang menjadi objek hak-hak
yang telah didaftarkan dalam daftar-daftar umum, tetapi yang dijamin
hanyalah kepastian hukum mengenai subjek hukum yang menjadi
pemegang hak. Pengertian ini adalah tidak tepat, karena apabila objek
tanah tidak pasti, maka subjek haknya adalah juga tidak pasti dan
pemberian sertifikat sementara tersebut kepada pemegang hak dapat
menimbulkan sengketa di bidang pertanahan.
Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan
secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam
sesuatu surat hak tanah yang dibuat menurut Staatblad 1834 Nomor
27, Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959 dan Peraturanperaturan pendaftaran yang berlaku di daerah Istimewa Yogyakarta,
Karesidenan Surakarta dan Sumatra Timur dan telah pula diuraikan
dalam surat ukur lama yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibukukan dalam daftar
buku tanah dan kepada yang berhak diberikan sertifikat.24

Akselerasi dalam pembangunan Nasional sangat memerlukan
dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pendaftaran tanah.
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Peme
rintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
dipandang tidak lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang
lebih nyata pada pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan.25 Dengan menimbang hal-hal tersebut, Pemerintah
memandang perlu membuat suatu aturan yang lebih lengkap mengenai
pendaftaran tanah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
untuk adanya jaminan kepastian hukum dan akhirnya pada tanggal
8 Juli 1987, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 No.
59, TLN No. 3696) sebagai hukum positif dan ketentuan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut diatur dengan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 3 Tahun 1997.26
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 8 Juli 1997 me
rupakan peraturan pelaksanaan dari amanat yang ditetapkan dalam
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan menggantikan Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang selama
ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah di
Indonesia. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut merupakan
usaha Pemerintah untuk menyediakan dasar hukum yang kuat sehingga
senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan
bagi pelaksanaan administrasi pertanahan dan pemberian kepastian
hukum kepada masyarakat mengenai hak atas tanahnya. Pasal 64
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua peraturan
Perundang-undangan sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1961 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
diubah atau diganti dengan Peraturan Pemerintah ini.27
Landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pendaftaran tanah
sesungguhnya telah diletakkan jauh sebelumnya, dengan Peraturan

22 Ibid., hlm 91.
23 Ibid., hlm 92.
24 Ibid., hlm 93.

25 Ibid., hlm 101.
26 Ibid.
27 Ibid., hlm 102.
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Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang sangat diperlukan untuk segera
melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ini, tujuan dan stelsel Pendaftaran
Tanah tetap dipertahankan yang pada hakekatnya sudah ditetapkan
dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu pendaftaran tanah
diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum
di bidang pertanahan. Stelsel yang dianut adalah stelsel negatif tetapi
mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat
(2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok
Agraria. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui 2 (dua)
cara, yaitu secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau
kelurahan, atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa
Pemerintah; dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai
bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak
yang bersangkutan secara individual atau massal.28
Pendaftaran tanah diselenggarakan antara lain untuk menye
diakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar de
ngan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka
melakukan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah atau
satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Penyajian data
tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
seksi tata usaha pendaftaran tanah, yang dikenal sebagai daftar umum,
yang terdiri atas:
a. peta pendaftaran, yaitu: peta yang menggambarkan bidang
atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah;
b. daftar tanah, yaitu: dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran;
c. surat ukur, yaitu: dokumen yang memuat data fisik suatu bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian yang diambil datanya dari
peta pendaftaran;
d. buku tanah, yaitu: dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang
sudah ada haknya;

e. daftar nama, yaitu: dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
keterangan mengenai penguasaan tanah dengan suatu hak atas
tanah, atau Hak Pengelolaan, dan mengenai pemilikan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh orang perseorangan atau
badan hukum tertentu.29
Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menye
butkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang di
lakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan,
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,
penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk
peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah
tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban Pemerintah yang telah
diatur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,
yaitu baik dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961.
Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pen
daftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman,
terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran
tanah tersebut dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan
asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya
dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan
pendaftaran tanah itu sendiri. Asas terjangkau berarti keterjangkauan
bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhati
kan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan
yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah
harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Asas mu
takhir berarti kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan
kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia
harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti

28 Ibid., hlm 103.

29 Ibid., hlm 103-104.
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kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang
terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data
pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan,
sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai
dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh
keterangan mengenai data yang benar setiap saat.30
Namun demikian penerapan asas dalam pendaftaran tanah
tersebut perlu dikaji ulang, khususnya terhadap asas murah dan
sederhana karena akan berdampak bagi produk yang dihasilkan
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dari hak-hak
atas tanah itu sendiri. Sebab dalam rangka pendaftaran tanah untuk
pelaksanaan pengukuran agar hasil yang diperoleh lebih akurat baik
data fisik maupun data yuridis atas bidang-bidang tanah yang diukur,
diperlukan waktu yang cukup panjang dengan biaya yang relatif tinggi,
sehingga penyajian data nantinya diharapkan dapat memberikan
jaminan kepastian hukum atas bidang-bidang tanah tersebut bagi
pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan informasi data
tanah yang diperlukan untuk suatu keperluan mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan penyem
purnaan terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ini,
tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran
tanah, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19
Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa pendaftaran tanah
diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum
di bidang pertanahan (rechtskadaster atau legal cadastre).31
Secara garis besar rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang
dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997, yaitu:
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah
susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan
sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya.
30 Ibid., hlm 105.
31 Ibid., hlm 106.
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b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan mudah
dapat memperoleh data yang diperlukan jika mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian
data tersebut dilaksanakan oleh seksi tata usaha pendaftaran
tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang dikenal
sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran tanah,
daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama.32
Terhadap tanah-tanah bekas hak barat yang akan dilakukan ke
giatan pendaftaran tanah tersebut, harus mengikuti aturan-aturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tentang Keten
tuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Hak Baru Atas Tanah Asal
Konversi Hak-Hak Barat dan Peraturan Menteri Agraria No. 13 Tahun
1961, tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan lain-lain,
yang aktanya belum diganti.33
Tindakan selanjutnya dalam rangka pendaftaran tanah-tanah
tersebut menggunakan Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965
jo Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang PedomanPedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, Peraturan
Kepala BPN No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai
Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
Para pakar tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah
bertujuan untuk baik kepastian hak seseorang, pengelolaan suatu
sengketa perbatasan (karena ada surat ukurnya yang teliti dan
cermat) dan juga untuk penetapan suatu perpajakan. Namun
dalam konteks yang lebih luas lagi pendaftaran itu memberi
informasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya,
pemanfaatannya, kemampuan apa yang terkandung di dalamnya,
dan informasi mengenai bangunan di atas tanah itu, harga
bangunan dan tanahnya, dan pajak yang ditetapkan untuk tanah
dan bangunannya.34
32 Ibid.
33 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, op.cit., hlm.
145.
34 Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 6.
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Ada usaha pendaftaran tanah komprehensif yang lebih modern,
yang dikenal dengan Land Information System atau disebut sebagai
Geographic Information System. Kebutuhan biayanya sangat besar,
sebagaimana telah diperhitungkan dalam Seminar on Land Infor
mation System di Boston pada tahun 1989 dengan estimasi biaya $5
tiap jiwa. Dengan tingginya biaya, pendaftaran sulit dapat terlaksana
dengan tuntas dan tepat.35
Diperkirakan baru sekitar 5% tanah di Indonesia terdaftar. Pen
daftaran di desa-desa belum mantap, karena masih terjadi pemekaranpemekaran dari tingkat desa sampai provinsi, juga penghapusan
ataupun penggabungan desa. Pembiayaan $5 per jiwa perlu ditambah
lagi dengan biaya untuk mendidik tenaga pengukur, pendataan,
dan tidak lupa biaya-biaya operasional. Berbagai kendala dalam
pendaftaran tanah di Indonesia yang belum terlaksana berdasarkan
ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
yuncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebabkan karena
pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan pekerjaan raksasa dan
dilaksanakan berangsur-angsur di seluruh wilayah hukum RI. Hingga
saat ini pendaftaran tanah oleh Pemerintah belum tuntas.36
Pelaksanaan pendaftaran tanah banyak menuntut waktu dan
biaya, juga tenaga kerja, peralatan yang lengkap, serta peraturan
perundang-undangan. Kesemuanya adalah sarana penting untuk
mewujudkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah hukum RI secara
tuntas.

3.4. Asas Sederhana, Terjangkau, Mutakhir, dan Terbuka
Penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah—yang meliputi beberapa
kegiatan sebagaimana dirinci dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPA—mulamula dilaksanakan berdasar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961, di mana pendaftaran tanah mempergunakan asas publisitas dan
spesialitas.
Asas publisitas berarti setiap orang dapat mengetahui informasi
kepemilikan atas suatu bidang tanah: siapa yang memiliki, berapa
luasnya, dan apakah terdapat beban di atasnya. Asas spesialitas berarti
bahwa tanah yang didaftarkan harus jelas diketahui dan nyata ada

35 Ibid., hlm. 7.
36 Ibid., hlm. 8.
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di lokasi. Maka sertifikat mencantumkan data fisik tentang hak atas
tanah dan penunjukkan secara tegas batas-batas tanah. Informasiinformasi tersebut dimuat dalam suatu daftar umum supaya secara
mudah dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya.
Dengan daftar umum tanah tersebut, setiap orang yang ingin
mengetahui data atas tanah tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan
langsung ke lokasi. Sebab, informasi tanah yang bersangkutan su
dah tersedia dan dapat diakses di kantor agraria kabupaten/kota
setempat.37
Asas publisitas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dimak
sudkan untuk memberikan kesempatan kepada umum yang ber
keberatan terhadap penerbitan sertifikat tanah. Penerbitan serti
fikat diumumkan di kantor agraria, kantor kecamatan, dan kantor
kelurahan setempat, serta di surat kabar lokal. Jika ada yang meng
ajukan keberatan, Kepala Kantor Agraria yang bersangkutan akan
menangguhkan pengeluaran sertifikat sampai ada keputusan peng
adilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti yang menyatakan
kepemilikan tanah tersebut. Atas dasar keputusan pengadilan ini di
terbitkan sertifikat yang baru atas nama pihak yang memenangkan
sengketa.38
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 disempurnakan melalui
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 dan selanjutnya Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997. PP yang terbaru ini menyatakan bah
wa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasar asas sederhana, aman,
terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Bab II Pasal 3 tentang Asas dan
Tujuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan, “Pen
daftaran dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau,
mutakhir, dan terbuka.” Penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan
bahwa:
“Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ke
tentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah
dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama
para pemegang hak atas tanah. Sedangkan asas aman dimak
sudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu dise
lenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat mem
37 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, (Bandung:
Alumni, 1983), hlm. 43.
38 Ibid., hlm. 45.
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berikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah
itu sendiri.
“Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak
yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan
dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang
diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus
bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.
“Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.
Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir.
Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan
perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
“Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah
secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang
tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan
nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan
mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan
pula asas terbuka.”39

Pasal 11 ayat (2) UUPA telah menggariskan pentingnya “men
jamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah”.
Demikian juga Pasal 19 ayat (4) UUPA. Hal serupa masih disinggung,
bahwa dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang
bersangkutan dengan pendaftaran tanah namun rakyat yang tidak
mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Yang penting untuk digarisbawahi dari Penjelasan Pasal 2 PP No.
24 Tahun 1997 ialah bahwa Kantor Pertanahan tidak hanya bertugas
untuk menjadi pangkalan data/informasi pertanahan, melainkan
juga melakukan pendaftaran awal yang disebut sebagai Recording
of Title dan selanjutnya Continuous Recording. Artinya, pendaftaran
dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan: “selalu
dimutakhirkan.”40
Asas terbuka dapat dirunut dari dua pasal dalam Peraturan Pe
merintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pertama,
Pasal 25. Kedua, Pasal 26. Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 menyatakan:

39 Ibid., hlm. 450-457.
40 Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 78.
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(1) “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana
dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data
yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadis.
(2) “Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan
oleh menteri.41

Pasal 25 dimaksudkan supaya data fisik dan yuridis yang telah
didaftarkan diperiksa kembali oleh Panitia Ajudikasi dan Kepala
Kantor Pertanahan setempat. Data atau bukti-bukti yang menyimpang
perlu dilengkapi. Pengecekan ini dilakukan berdasar daftar isian yang
ditetapkan menteri.42 Bagaimana publikasi data sertifikat tanah yang
akan diterbitkan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997, yang menyatakan:
(1) “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan
sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam
pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari
dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan
kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan
keberatan.
“Yang diumumkan pada dasarnya adalah data fisik dan data
yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah
yang bersangkutan. Untuk memudahkan pelaksanaannya,
dalam pendaftaran tanah secara sistematik pengumuman tidak
harus dilakukan sekaligus mengenal semua bidang tanah dalam
wilayah yang telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara
bertahap.
“Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30
(tiga puluh) hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara
sporadis 60 (enam puluh) hari dibedakan karena pendaftaran
tanah secara sistematik merupakan pendaftaran tanah secara
massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga
pengumumannya lebih singkat sedangkan pengumuman pen
41 Kansil. CST-ST. Christine Kansil, op.cit., hlm. 474.
42 Parlindungan A.P., op.cit., hlm. 115.
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daftaran tanah secara sporadis sifatnya individual dengan ruang
lingkup terbatas.
(2) “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan
letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/
Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran
tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.
“Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain
adalah misalnya Kantor Rukun Warga, atau lokasi tanah yang
bersangkutan. Untuk penentuan ini Menteri akan mengaturnya
lebih lanjut.”43

Tempat pengumuman lain ini dimaksudkan agar informasi dapat
sampai tepat sasaran. Pengumuman dapat pula dilakukan melalui
media massa (surat kabar atau radio) setempat.44

3.5. Asas Nemo Plus Yuris Berdasar Stelsel Negatif
Telah ditegaskan di awal bahwa pendaftaran hak atas tanah bertujuan
menjamin kepastian hukum dan kepastian hak setiap pemegang hak
atas tanah di wilayah Republik Indonesia. Harapannya, seseorang yang
telah memegang sertifikat merasa aman dan tidak ada gangguan atas
hak yang ia miliki. Namun, jaminan kepastian hukum ini sebenarnya
sangat tergantung pada sistem apa yang dianut dalam pelaksanaan
pendaftaran hak atas tanah.45 Dalam penyelenggaraan pendaftaran
hak atas tanah, Indonesia menganut stelsel negatif. Artinya, segala
apa yang tercantum dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai
dapat dibuktikan yang sebaliknya.
Sistem pendaftaran tanah yang terbaru diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang secara prinsip masih sama
dengan sistem berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sis
tem pendaftaran hak atas tanah yang dianut Indonesia adalah stel
sel negatif yang mengandung unsur positif. Sebab sistemnya meng
hasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

43 Kansil. CST-ST. Christine Kansil, op.cit., hlm. 474-475..
44 Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia, op.cit., hlm. 116.
45 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya (Bandung:
Alumni, 1983, hlm. 29.
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pembuktian yang kuat sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat
(2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok
Agraria46—meskipun sertifikat tersebut belum berlaku mutlak atau
masih dapat digugat oleh pihak lain yang merasa punya hak atas tanah
yang sama.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur bahwa
pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut hanya dapat
mengajukan gugatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak suatu
sertifikat diterbitkan. Ini berkaitan dengan dua asas yang berlaku: (1)
spesialisteit, memberikan kepastian hukum dan (2) openbaarheid,
terbuka untuk melihat Buku Tanah.47
Stelsel negatif menganut asas nemo plus yuris.48 Artinya, tak
seorang pun dapat mengalihkan hak yang lebih besar daripada yang
ia miliki. Tujuannya, melindungi pemegang hak atas tanah yang
sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan hak tersebut
tanpa diketahui si pemegang hak sejati. Ciri pokok sistem negatif ialah
bahwa pendaftaran hak atas tanah tidaklah menjamin bahwa namanama yang terdaftar dalam buku tanah adalah mutlak tidak dapat
dibantah jika ternyata nama yang terdaftar tersebut bukanlah pemilik
sebenarnya. Ciri pokok lain, Pejabat Balik Nama berperan pasif.
Artinya, pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban menyelidiki
kebenaran dan surat-surat yang diserahkan kepadanya.49
Stelsel negatif ini punya kelemahan. Pertama, peran pasif Pejabat
Balik Nama dapat menyebabkan sertifikat yang tumpang tindih.
Kedua, mekanisme proses penerbitan sertifikat tanah cukup rumit
sehingga tidak mudah dimengerti awam.
UUPA jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah
mengatur bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendaftaran
hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 19 ayat
(2) huruf c UUPA telah mendasari pelaksanaan pendaftaran hak
atas tanah. Setelah didaftarkan, pemerintah menerbitkan sertifikat
tanah sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang
mengajukan. Sertifikat tanah ini berlaku sebagai alat pembuktian
46
47
48
49

Irawan Soerodjo, op.cit., hlm. 103.
Ibid., hlm. 103.
Selengkapnya: nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.
Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, op.cit., hlm. 50.
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yang kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah. Namun, “kuat” belum
berarti bahwa sertifikat itu “mutlak”. Akibat hukum pendaftaran hak
atas tanah ini, segala yang tercantum dalam sertifikat dapat dianggap
benar sepanjang tidak ada orang lain yang dapat membuktikan ke
adaan sebaliknya.
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan bahwa sertifikat yang
telah dinyatakan tidak benar dapat digugurkan dan tidak memiliki
kekuatan hukum lagi atas hal-hal yang tercantum di dalamnya. Yuris
prudensi MA RI No. 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975
menyatakan bahwa:
“Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang
berlaku di Indonesia maka terdaftarnya nama seseorang di dalam
register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut
apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (seperti
halnya dalam perkara ini)”.

Konsiderans yurisprudensi MA tersebut menyebutkan secara
tegas bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah
stelsel negatif seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf
c UUPA. Dalam buku Bab-bab tentang Hypotheek, Prof Dr Mariam
Darus Badrulzaman SH menyatakan bahwa sistem yang dianut UUPA
adalah sistem campuran antara sistem negatif dan sistem positif.
Aspek stelsel negatif mewujud dalam perlindungan hukum bagi
pemilik sejati hak atas tanah lewat asas nemo plus iuris. Aspek stelsel
negatif terlihat dari kewenangan campur tangan pemerintah dalam
pendaftaran hak atas tanah, di mana PPAT dan Seksi Pendaftaran
Tanah menekankan kebenaran data dalam setiap peralihan hak atas
tanah.50
Demikian juga pendapat Boedi Harsono dalam buku UndangUndang Pokok Agraria Bagian I Jilid II. Ia menyatakan bahwa Pasal
19 ayat (1) UUPA bertujuan menjamin kepastian hukum tetapi bukan
berarti menganut stelsel positif. Sebab, Pasal 19 ayat (2) huruf c
UUPA menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan merupakan alat
pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak. Dalam
hal ini para petugas pendaftaran tanah tidak bersikap pasif tapi—agar
50 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, op.cit.,
hlm. 36.
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tidak terjadi kekeliruan—wajib mengadakan penelitian baik untuk
pembukuan tanah yang pertama kali maupun pendaftaran atau
pencatatan perubahan atas tanah yang sudah didaftarkan. Batas-batas
tanah ditetapkan dengan sistem contradictoire delimitatie: Batasbatas tanah dibuat berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak lain
yang punya tanah di sekelilingnya. Sebelum tanah dan hak atas tanah
itu dibukukan, diadakan pengumuman. Jika terjadi perselisihan dan
tidak dapat diselesaikan sendiri oleh yang berkepentingan, perselisihan
itu diajukan ke pengadilan.51
Sedapat mungkin, diadakan usaha-usaha yang maksimal agar
keterangan yang dicatat tata usaha kantor pendaftaran tanah itu
sesuai dengan fakta. Ini merupakan keharusan yang telah ditetapkan
oleh UUPA jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, bahwa keterangan yang ada pada
Kantor Pendaftaran Tanah mempunyai kekuatan hukum dan surat
tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang
kuat. Jika ternyata terbukti keterangan yang ada tidak benar—karena
menganut stelsel negatif—maka keterangan tersebut dapat diubah
dan dikoreksi agar yang tercatat pada Kantor Pendaftaran Tanah dan
sertifikat adalah pemilik hak atas tanah yang sejati dan data yang
benar. UUPA menganut sistem negatif dengan tujuan melindungi
pemilik tanah yang sejati.
Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 dan penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa prinsip
pendaftaran tanah menganut stelsel negatif: “Pendaftaran tanah yang
penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan
sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin
oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif.”
Namun, di sisi lain demi menjamin kepastian hukum bagi pihak yang
beritikad baik dalam menguasai sebidang tanah, dinyatakan bahwa
sertifikat tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah
yang kuat.
Hukum Pertanahan Indonesia menganut prinsip hukum adat.
Dalam konteks ini, kaidah hukum adat dapat menutupi kelemahan
stelsel negatif dalam pendaftaran tanah. Kaidah yang dimaksud ialah
rechtsverwerking atau kaidah sita. Jika seseorang selama sekian
51 Ibid., hlm. 37.
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waktu membiarkan tanah yang ia miliki tidak dikerjakan dan tanah
itu ternyata dikerjakan orang lain berdasar itikad baik, maka hilanglah
hak yang mula-mula ia miliki tersebut. Ia juga tidak berhak menuntut
kembali tanah tersebut.52
Kaidah sita ini diatur dalam Pasal 27, 34, dan 40 UUPA, yang
menyatakan bahwa hak atas tanah hapus bila ditelantarkan. Prinsip
rechtsverwerking ini telah dipraktikkan bahkan sebelum Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997—khususnya Pasal 32 ayat (2)—diter
bitkan. Misalnya, Yurisprudensi No. 210/K/Sip/1995 tertanggal
10 Januari 1957 atau Nomor 1237 K/Sip 1973 dan tanggal 28 April
1976 Nomor 821 K/Sip/1974, bahwa “jual beli tanah tidak dapat
dibatalkan untuk pembeli yang jujur”. Demikian juga Yurisprudensi
24 September 1958 No. 329/K/Sip/1957 di Tapanuli Selatan. Jika
seseorang memperoleh sebidang tanah yang selama 5 (lima) tahun
berturut-turut dibiarkan saja oleh pemiliknya, maka hak atas tanah
itu dapat dianggap telah dilepaskan dan tanah itu oleh kepala
persekutuan kampung dapat diberikan kepada orang lain. Kalau yang
berhak itu belum dewasa, maka dapat dibayarkan kepada ibunya dan
ibu tersebut tidak boleh membiarkan tanahnya tidak dikerjakan.

BAB IV

SERTIFIKAT MERUPAKAN KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP HAK ATAS TANAH

4.1. Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah

52 Irawan Soerodjo, op.cit., hlm 123.

Stelsel negatif yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indo
nesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pe
milik tanah sejati. Sebab, stelsel negatif menganut asas nemo plus
yuris. Ada kepastian hukum dalam pendaftaran tanah karena diter
bitkan data-data tanah yang sudah diketahui. Petugas pendaftaran
tanah secara aktif melakukan penelitian kebenaran data yang dimo
honkan sehingga diterbitkan sertifikat tanah bagi pemohon atas tanah
tersebut. Namun, pemberian sertifikat tanah atas nama pemohon yang
merupakan pemilik sebagaimana tertera dalam surat tanda bukti hak
atas tanah tersebut tidak mutlak. Diberi kesempatan kepada pemilik
tanah sejati untuk membuktikan kepemilikan tersebut ke peradilan
umum.
Memang seolah-olah ada kontradiksi antara stelsel negatif yang
dipakai dalam pemberian sertifikat dan kepastian hukum. Sebab, ke
benaran data sertifikat tersebut masih dapat digugat oleh pemilik ta
nah sejati ke peradilan umum. Pemerintah menggunakan stelsel ne
gatif karena pendaftaran tanah di Indonesia belum tuntas. Demikian
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juga administrasi data-data tanah di kantor pertanahan setempat
serta kantor kelurahan, kecamatan, serta jajaran instansi terkait.
Sehingga diprediksi bisa terjadi penulisan data sertifikat yang tidak
benar atau tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu petugas-petugas
pendaftaran tanah diwajibkan aktif dalam meneliti data-data tanah
tersebut.
Dengan adanya kesempatan atau peluang untuk menggugat pe
megang sertifikat, sebagian orang mencoba mengajukan gugatan ke
peradilan umum untuk mengambil alih hak atas tanah, meski se
benarnya si penggugat ini hanya penggarap tanah. Timbullah banyak
gugatan di peradilan umum, sehingga para pemegang sertifikat selalu
dalam keadaan waswas lantaran tanpa diduga bisa saja muncul gugatan
dari orang yang mengaku pemilik tanah sejati untuk membatalkan
sertifikat yang ia miliki. Dengan demikian kepastian hukum malahan
tidak dirasakan para pemegang sertifikat tanah.
Sistem stelsel negatif pendaftaran tanah dan asas spesialis serta
publisitas tidak menyusutkan keinginan pihak-pihak yang ingin
berspekulasi untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum sekadar
untuk mendapatkan keputusan bahwa penggugat merupakan pemilik
tanah aquo. Persengketaan tanah di peradilan umum begitu banyak,
terutama terhadap tanah-tanah bekas hak eigendom baik yang sudah
bersertifikat, bersertifikat tetapi sudah mati dan tidak diperpanjang si
pemilik, maupun yang belum bersertifikat sehingga dikuasai kembali
oleh negara.
Pasal 5 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah
Asal Konversi Hak-hak Barat menyatakan:
“Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan
atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang
mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang
menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.”

Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman—yang merupakan pemba
ruan atas Pasal 22 Algemene Bepalingen (AB)—menyatakan:
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“(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan meng
adili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya.
“(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk
usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Pasal 5 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Pasal 14
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sering disalahgunakan oleh pihakpihak untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum. Meskipun
secara hukum pihak tersebut menyadari bahwa gugatan mereka be
lum tentu berhasil menjadikan dirinya pemilik tanah, pihak-pihak
tersebut tetap ingin melakukan spekulasi.
Gugatan di peradilan umum yang menimbulkan persengketaan
antara lain disebabkan:
1. Pemetaan/gambar-gambar luas beserta batas-batas tanah
bekas hak eigendom yang dibuat pada zaman kolonial Belanda
sudah berbeda dengan kenyataan di lapangan. Apalagi, terjadi
perubahan kondisi tanah karena pembangunan-pembangunan
sarana umum, pendudukan rakyat, dan lain-lain.
2. Tidak semua pemegang hak atas tanah bekas hak eigendom
melaksanakan konversi sesuai Peraturan Menteri Agraria
No. 13 Tahun 1961 melalui Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
(Kadaster atau KKPT) setempat.
3. Sejak kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Warga Negara
Asing/WNA—antara lain warga negara Belanda—meninggalkan
Indonesia dan kepergian WNA yang mermliki tanah hak
eigendom—sebagai tuan-tuan tanah—ini menjadikan tanahtanah terlantar tanpa pemilik atau tak bertuan.
4. Pemerintah belum tuntas melaksanakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah RI dalam satuan wilayah desa per desa dengan
meliputi:
a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut.
c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.
Spekulan biasanya sengaja mengajukan gugatan beserta permo
honan sita jaminan atas tanah tersebut. Ini merupakan suatu upaya
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untuk mengganggu pemilik tanah agar pembangunan atas tanah tidak
lancar sehingga jika pemilik tanah ingin segera menyelesaikannya, ia
harus berdamai dengan penggugat. Dalam hal ini pengadilan digu
nakan oleh spekulan tanah sebagai alat untuk memeras pemilik tanah
dengan meminta uang damai atau ganti rugi.
Maksud pemerintah RI untuk memberikan kepastian hukum
kepada pemilik tanah sekaligus memberikan perlindungan hukum
bagi pemilik tanah sejati telah membuka celah-celah hukum dan itu
dimanfaatkan para spekulan untuk mengganggu kepemilikan tanah
seseorang yang sudah benar. Oleh karena itu perlu ada pembatasanpembatasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden No. 32 Tahun
1979 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dalam rangka
menutup peluang bagi spekulan tanah untuk mengambil keuntungan
sehingga tercapai kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas
tanah dan pemegang sertifikat hak atas tanah ini juga merupakan
pemilik sejati tanah tersebut.

4.2. Pengadilan sebagai Upaya Hukum untuk Mencari
Keadilan bagi Yang Bersengketa
Jumlah penduduk terus meningkat sedangkan luas lahan atau tanah
produktif tetap. Padahal, tanah merupakan salah satu sumber utama
bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan penduduk Indo
nesia. Maka nilai tanah dari hari ke hari terus meningkat. Pemerintah
RI belum melakukan pendaftaran tanah secara tuntas, sehingga
menimbulkan sengketa-sengketa tanah yang sulit diselesaikan secara
kekeluargaan dan damai.
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menegaskan bahwa surat-surat
tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan
demikian sistem pendaftaran tanah Indonesia menganut stelsel ne
gatif, di mana pemerintah tidak menjamin kebenaran data yang di
sajikan sepenuhnya. Tujuannya, untuk melindungi pemilik tanah
yang sejati, sehingga terbuka kesempatan bagi pemilik tanah yang
sebenarnya untuk membuktikan kepemilikan mereka.
Pernyataan UUPA bahwa sertifikat sebagai produk pendaftaran
tanah merupakan alat bukti yang kuat menunjukkan bahwa jika terjadi
sengketa tanah, sengketa ini harus diselesaikan di peradilan umum,
yaitu pengadilan negeri yang merupakan tempat di mana seseorang
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dapat melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan/menuntut
hak atau mempertahankan hak tersebut dengan mengajukan buktibukti yang dia miliki. Di pengadilan, para pihak yang bersengketa atau
setiap orang dapat mempermasalahkan kebenaran sertifikat tanah
seseorang. Jika dia dapat membuktikan ketidakbenaran hak atas
tanah tersebut, sertifikat dapat dibatalkan.
Mengapa persengketaan tersebut harus melalui peradilan umum?
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan
bahwa pemerintah membentuk 4 peradilan: (1) peradilan umum, (2)
peradilan agama, (3) peradilan militer, dan (4) peradilan tata usa
ha negara.1 Kini juga telah dibentuk pengadilan niaga seturut Per
aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 dan
pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang No. 26
Tahun 2000. Melihat spesifikasi peradilan-peradilan tersebut, maka
sengketa kepemilikan tanah ditangani oleh peradilan umum. Tetapi
keberatan atas penerbitan sertifikat yang diterbitkan Kantor Per
tanahan diajukan kepada peradilan tata usaha negara (PTUN). Hal
ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seseorang dapat
mengajukan gugatan di PTUN setempat karena keberatan atas Surat
Keputusan Badan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor
Pertanahan tersebut.2
Pengajuan gugatan tersebut hanya bisa dilakukan bila ternyata
prosedur dan data-data sertifikat tidak benar sehingga surat keputusan
(SK) pejabat tata usaha negara tersebut merugikan pemilik tanah
yang sebenarnya. Di sini PTUN dapat menerima, memeriksa, dan me
mutuskan untuk menolak atau menerima gugatan yang menyatakan
SK penerbitan sertifikat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum
lagi. Bila demikian, PTUN selanjutnya memerintahkan tergugat—
dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan—membatalkan sertifikat
tersebut.
Hanya itu yang dapat diputuskan PTUN. Pengadilan tata usaha ne
gara tidak berhak menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah
yang sebenarnya untuk selanjutnya memerintahkan Kepala Kantor
1
2

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), hlm. 333.
Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 383-384.
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Pertanahan setempat menerbitkan sertifikat atas nama penggugat
karena ia merupakan pemilik tanah sebenarnya. Berdasarkan Pasal
55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan
puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Kepala
Kantor Pertanahan.3
Pembatalan sertifikat dapat pula dilakukan oleh BPN setempat
jika dalam proses penerbitan sertifikat atau pasca-penerbitan serti
fikat suatu tanah, ternyata ada yang mengajukan keberatan kepada
BPN setempat. Keberatan yang disertai alasan dan bukti-bukti yang
diajukan ke BPN akan segera ditanggapi dengan mengundang para
pihak ke kantor BPN untuk diperiksa. Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan menyatakan bahwa pemberian atau pembatalan
hak atas tanah dapat dilimpahkan kepada kepala BPN. Hal ini diatur
dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut.
Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (14), “Pembatalan hak atas
tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau
sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat
hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”4
Bab VI Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 Tahun 1999 merinci tata cara pembatalan hak atas
tanah. Cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pem
berian dan/atau sertifikat hak atas tanah secara khusus diuraikan
dan dijelaskan dalam Bab VI Pasal 107 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999: “Cacat
hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
adalah:
a. kesalahan prosedur
b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
c. kesalahan subjek hak

3
4

Ibid., hlm. 402.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Jakarta:
Djambatan, 2002), hlm. 367.
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kesalahan objek hak
kesalahan jenis hak
kesalahan perhitungan luas
terdapat tumpang tindih hak atas tanah
data yuridis atau data fisik tidak benar atau
kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.5168)

Bila persengketaan tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah
antarpara pihak, maka yang bersengketa tersebut dapat mengajukan
gugatan ke peradilan umum, yaitu pengadilan negeri setempat. Un
tuk tanah sengketa ini, kantor pertanahan akan mencatat pada ber
kas tanah bahwa tanah tersebut merupakan tanah sengketa, yang
selanjutnya dilakukan pemblokiran sementara. Namun, pemblokiran
tersebut tidak dapat dilakukan terus-menerus oleh Kantor Pertanahan.
Harus ada penetapan dari pengadilan setempat untuk menyatakan
tanah tersebut dalam sita jaminan suatu perkara. Pasal 126 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun 1997 berbunyi:
“(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah
bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun akan dijadikan objek gugatan di Pengadilan dengan
menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan.
“(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak
yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum
waktu tersebut berakhir.
“(3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah
atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan,
maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah.
“(4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3)
hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ke
cuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan
resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Ke
pala Kantor Pertanahan.”

5

Ibid., hlm. 390-391.
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Pengadilan telah diberi wewenang untuk menerima, memeriksa,
dan memutuskan sengketa tanah. Oleh karena itu pengadilan mem
punyai wewenang untuk memanggil para pihak yang bersengketa,
memberikan peluang bagi pihak-pihak untuk mengajukan bukti-bukti
dan saksi-saksi yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut
semaksimal mungkin, memanggil saksi-saksi aparat yang berkaitan
dengan tanah tersebut dan saksi ahli, melihat dokumen-dokumen
instansi yang berwenang, melakukan pemeriksaan di lokasi tanah,
dan selanjutnya memberikan putusan atas tanah tersebut apakah
menerima seluruh atau sebagian gugatan atau menolak seluruh
gugatan. Atau memutuskan sesuatu berdasarkan fakta yang ada sesuai
hukum dengan seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Di sini jelas sudah bahwa keadilan menjadi dasar dalam mem
berikan putusan. Tapi, keadilan ini tidak boleh mengesampingkan
kepastian hukum. Pemberian putusan didasarkan pada irah-irah
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun
1970 tentang Advokat, di mana semua putusan haruslah memenuhi
asas “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Jadi, hati nurani para hakim harus peka terhadap persengketaan
tersebut. Tidak sekadar melihat bukti-bukti formal saja, melainkan
wajib melakukan penelitian untuk mendapatkan kebenaran material
seperti yang lazim dalam pemeriksaan perkara pidana.
Di samping itu, pengadilan mempunyai upaya paksa dalam
pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan pasti. Dalam mengadili perkara, persidangan bersifat terbuka
untuk umum. Semua pihak diberi kesempatan untuk mengajukan
bukti-bukti dan saksi-saksi secara maksimal sehingga para pihak
dapat mengetahui apa yang telah terjadi dan bagaimana kekuatan
bukti-bukti yang ia miliki. Demikian juga bukti-bukti yang dimiliki
lawannya. Jadi, jelas sudah bahwa pengadilan merupakan upaya
hukum bagi pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan baik
untuk mendapatkan maupun mempertahankan milik/haknya.

4.3. Kasus Sengketa Tanah Negara Bekas Hak Eigendom
Bagian ini akan membahas beberapa kasus terkait ketiadaan pangkal
an data putusan atas suatu tanah dan pengetahuan hukum pertanahan
untuk hakim-hakim. Alhasil, lantaran ada kepentingan dan tekanan
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dari instansi tertentu, timbul putusan BPN dan pemerintah daerah
yang inkonsisten dan bertentangan.

4.3.1. Kasus Tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan,
RT. 001/RW. 004, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, merupakan
tanah negara bekas hak eigendom verponding No. 11202
dan 6252 seluas 31,5 Ha.
4.3.1.1. Duduk Permasalahan
Tanah yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 001/RW. 004,
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta
Utara, dahulu terkenal dengan nama tanah Kandang Sampi/Kampung
Antjol, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Tanah ini adalah tanah negara
bekas hak Eigendom verponding nomor 11202 atas nama Nyoo Seng
Hoo dan nomor 6252 atas nama Kho Merie Nio yang tercatat dalam
akta Eigendom nomor 850/1953.
Terhadap tanah ini kemudian dilakukan akta over lepas Hak Ganti
Rugi. Dari kuasa pengurus tanah tanggal 19 September 1962 didaf
tarkan di Kelurahan Sunter dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Jakarta. Tanah tersebut selanjutnya dialihkan kepada PT. Wiguna
Utama Pertiwi pada 7 Maret 1986 di Notaris Drs. H. Saidus Sjahar,
SH, dengan pemberian ganti rugi kepada R. Soekandi bin Baie. Tanah
tersebut dikuasai PT. Wiguna Utama Pertiwi dengan memberikan
kesempatan kepada para penggarap menggarap tanah tersebut.
Ternyata TNI-AL mengajukan hak atas tanah negara tersebut
dengan dalil telah membebaskan tanah-tanah tersebut dari pemilik
tanah hak sewa, hak milik, dan hak usaha tanah pada 7 Maret 1960
sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai No. 2 dan No. 3 atas nama TNIAL. Atas penerbitan sertifikat tersebut, PT. Wiguna Utama Pertiwi,
PT. Jaya Murni Duta Kencana, Drs. Soemardjo, Ahli Waris Alm.
Mohamad Saleh dan Alm. Djuddah, mengajukan kepada TNI-AL
untuk mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya.
Putusan-putusan perkara tanah atas gugatan mereka adalah sebagai
berikut:
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4.3.1.2. Putusan MA RI No. 3092K/Pdt/1996 jo Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 06/Pdt.G/1994/
PNJkt.Ut.
Pihak-pihak:
PT. Wiguna Utama Pertiwi sebagai PENGGUGAT
Melawan
1. Pemerintah RI qq Departemen Pertahanan dan Keamanan RI
qq Kepala Staf TNI-AL sebagai TERGUGAT I
2. Pemerintah RI qq Departemen Dalam Negeri RI qq Gubernur
DKI Jakarta sebagai TERGUGAT II
3. Pemerintah RI qq Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional qq Kepala Badan Pertanahan Nasional
Jakarta Utara sebagai TERGUGAT III
Amarnya berbunyi antara lain:
— Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemegang
hak yang sah atas tanah bekas hak Barat Eigendom verponding
No. 6525 dan No. 11202 dan mempunyai hak prioritas untuk
mengajukan permohonan hak tanah tersebut sesuai dengan
hak tanah yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1960.
— Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, yang melakukan tin
dakan paksa menguasai fisik tanah bekas hak Barat Eigendom
verponding No. 6525 dan 11202 dan pemagaran, adalah per
buatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat.
— Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), di
bayar lunas dan sekaligus pada saat putusan pengadilan mem
punyai kekuatan hukum tetap.

4.3.1.3.

Putusan MA RI No. 1834K/Pdt/1998 jo Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 276/Pdt.G/1995/
PN.Jkt.Ut.

Pihak-pihak:
PT. Java Murni Duta Kencana sebagai PENGGUGAT
Melawan
1. Pemerintah RI Cq Departemen Pertahanan dan Keamanan Re
publik Indonesia Cq Kepala Staf TNI-AL sebagai TERGUGAT I
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2. Pemerintah RI Cq Departemen Dalam Negeri RI Cq Gubernur
DKI Jakarta sebagai TERGUGAT II
3. Pemerintah RI Cq Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Cq Kakanwil BPN DKI Jakarta Cq Kepala
Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebagai TERGUGAT III
Amarnya antara lain berbunyi:
— Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang
hak yang sah atas tanah Girik C No. 1217 persil No. 1130 S.I
seluas 315.340 m2 yang terletak ditempat yang dikenal Jalan
Perintis Kemerdekaan RT 004/RW 001, Kelurahan Kelapa
Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading (dahulu Kecamatan
Koja), Jakarta Utara.
— Menyatakan Tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum berupa pelanggaran hak dan kepentingan
Penggugat yang merugikan Penggugat.
— Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar
ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,(seratus juta rupiah).

4.3.1.4. Perkara MA RI No. 541 PK/Pdt/2000
Pihak-pihak:
Drs. Soemardjo sebagai PENGGUGAT
Melawan
1. Pemerintah RI Cq Departemen Pertahanan dan Keamanan RI
Cq Kepala Staf TNI-AL sebagai TERGUGAT I
2. Pemerintah RI Cq Departemen Dalam Negeri RI Cq Gubernur
DKI Jakarta sebagai TERGUGAT II
3. Pemerintah RI Cq Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Per
tanahan Nasional Cq Kepala BPN Jakarta Utara sebagai TER
GUGAT III
Amarnya antara lain berbunyi:
— Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemegang
hak yang sah atas tanah bekas Hak Barat ex-Eigendom ver
ponding nomor 6525, nomor 12201, nomor 12203, dan nomor
12204. Penggugat mempunyai proritas untuk mengajukan Per
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mohonan Hak Tanah tersebut sesuai dengan Hak-hak Tanah
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
— Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, yang melakukan
tindakan paksa menguasai fisik tanah bekas Hak Barat exEigendom verponding nomor 6525, nomor 12201, nomor
12203, dan nomor 12204 dan pemagaran, pengukuran, serta
pembangunan, adalah perbuatan melawan hukum yang telah
merugikan Penggugat.

4.3.1.5. Perkara Perdata No. HO/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut.
Pihak-pihak:
Ahli Waris Alm. Mohamad Saleh dan Alm. Djuddah sebagai
PENGGUGAT
Melawan
1. Ahli Waris Tan Kian Po sebagai TERGUGAT I
2. Ahli Waris Tan Kian Hoat sebagai TERGUGAT II
3. Ahli Waris Alm. Nyoo Seng Hoo sebagai TERGUGAT III
4. Pemerintah RI Cq Departemen Pertahanan dan Keamanan RI
Cq Kepala Staf TNI-AL sebagai TERGUGAT IV
5. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Cq
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara sebagai
TERGUGAT V
6. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta (Kakanwil BPN
DKI Jakarta) sebagai TERGUGAT VI
7. Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pusat sebagai TERGUGAT VII
8. PT. Wisma Benhil sebagai TERGUGAT VIII
9. Drs. Soemardjo sebagai TERGUGAT IX
10. R. Soekandi Bin Baie sebagai TERGUGAT X
11. PT. Wiguna Utama Pertiwi sebagai TERGUGAT XI
12. PT. JayaMurni Duta Kencana sebagai TERGUGAT XII
13. Pemerintah RI Cq Departemen Dalam Negeri Cq Gubernur DKI
Jakarta sebagai TERGUGAT XIII
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Dalam gugatan ini Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa
adalah miliknya berdasarkan:
a. Eigendom verponding No. 11201 atas nama Mohamad Saleh
seluas 18,67 Ha.
b. Eigendom verponding No. 11202 atas nama Djuddah seluas
18,67 Ha
c. Eigendom verponding No. 11203 atas nama Abdul Rahman
seluas 18,67 Ha
d. Eigendom verponding No. 11204 atas nama Mohamad Idje
seluas 37,34 Ha, yang didapat dari warisan Alm. H. Djubaide,
Warga Negara Indonesia, yang berasal dari Eigendom ver
ponding No. 5932 yang dibagi waris kepada ahli warisnya
para ahli waris menurut Keputusan Residance Batavia pada 9
Agustus 1979 No. 5335 (Extrat uit A Register den Besluisten
Van Den Residance Van Batavia).
Perkara ini sedang berlangsung dalam acara pembuktian. Oleh
karena itu belum ada putusan. Dalam perkara perdata yang lain,
ada pihak lain yang menggugat TNI-AL di Pengadilan Negeri Jakarta
Utara dan telah diputuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak dan
menyatakan TNI-AL adalah pemilik tanah sengketa berdasarkan
Sertifikat Hak Pakai No. 3 atas nama TNI-AL. Di tingkat Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
dikuatkan. Perkara Perdata ini belum ada putusan yang mempunyai
kekuatan hukum pasti.
Simpulan dan Analisis Putusan
— Putusan MA RI No. 3092K/Pdt/1996 jo Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara No. 06/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Ut. meme
nangkan PT. Wiguna Utama Pertiwi, menyatakan bahwa
tanah tersebut merupakan tanah negara bekas hak Eigendom
verponding No. 6525 dan 11202 atas nama PT. Wiguna Utama
Pertiwi seluas 31,5 Ha.
— Putusan MA RI No. l834K/Pdt/1998 jo Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No. 635/Pdt/1996/PT.DKI. jo Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 276/Pdt.G/1995/PN.Jkt.
Ut. memenangkan PT. Jaya Murni Duta Kencana, yang
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menyatakan tanah tersebut adalah milik Girik C No. 1217 persil
No. 1130 zone Komplek dan Kelas SI seluas 315,340 M2.
— Putusan MA RI No. 541PK/Pdt/2000 memenangkan Drs.
Soemardjo, yang menyatakan Penggugat sebagai penggarap
tanah negara bekas hak Eigendom verponding No. 6525, 11201,
11202, 11203, dan 11204 sesuai dengan bagian IV peta No. 80/
KH/1990, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara
pada 15-8-1990.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan 4 (empat)
keputusan atas satu tanah aquo dengan 4 (empat) pemilik dan 4
(empat) status tanah yang berbeda: (1) PT. Wiguna Utama Pertiwi
dengan status tanah pemegang hak Eigendom verponding 11202 dan
Eigendom verponding 6525, (2) PT. Jaya Murni Duta Kencana dengan
status tanah Girik C. No. 1217 Persil 1130 Zone. Komplek dan Kelas SI,
(3) Drs. Soemardjo sebagai penggarap Eigendom verponding 6525,
11201, 11202, 11203, dan 11204, (4) TNI-AL sebagai Pemegang Hak
Pakai No. 3. Tiga putusan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan
tetap. Di sini jelas bahwa tidak ada data di setiap pengadilan setempat
tentang tanah yang menyangkut riwayat, status, perkara atas tanah,
dan lain-lain. Asas hukum acara bahwa siapa yang mendalilkan dialah
yang membuktikan tidak dapat sepenuhnya digunakan dalam hukum
acara pertanahan. Sebab, ada unsur hukum publik yang membuat
sengketa pertanahan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan
sengketa perdata murni.

4.3.2. Kasus Tanah di Kebon Jeruk yang merupakan tanah
negara bekas hak Eigendom No. 5894 seluas 37.690 m2
4.3.2.1. Duduk Permasalahan
Tanah tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom No. 5894 yang
dimiliki dan dikuasai fisik oleh Saimot Bapa Madie seluas 37.690 m2.
Kemudian terbit SHGB No. 3 sisa/Sukabumi Ilir Tanggal 15 Juni 1966
atas nama Saimot Bapa Madie dan dijual kepada Imam Soepardi/PT.
ISA Contractor sehingga terbit SHGB No. 4/Sukabumi Ilir Tanggal 18
Oktober 1966 atas nama Imam Soepardi dengan luas 20.120 m2 dan
SHGB No. 3/Sukabumi Ilir dengan luas 17.570 m2. Sedangkan Hauw
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Kang Seng, pemegang SHGB No. 7/Sukabumi Ilir Tanggal 30 Agustus
1976 dengan luas 43.040 m2 asal Eigendom verponding No. 6718,
merasa SHGB yang ia miliki terletak di tanah Imam Soepardi dan
temyata BPN mendukung. Alhasil, Hauw Kang Seng menggugat Imam
Soepardi dengan dalil bahwa berdasarkan SHGB No.7/Sukabumi Ilir
tanah sengketa tersebut adalah miliknya. Adapun putusan-putusan
perkara tanah atas gugatan mereka adalah sebagai berikut:

4.3.2.2. Putusan MA RI No. 951K/Pdt/1985 jo Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat No. 294/1979 BG Yo 312/1979 G
Pihak-pihak:
Ichsan Husni dahulu Hauw Kang Seng sebagai PENGGUGAT
Melawan
Imam Supardi sebagai TERGUGAT
Amarnya antara lain berbunyi:
—

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena
tanah aquo bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/Sukabumi
Ilir atas nama Tergugat. Jadi letak Sertifikat Hak Guna Ba
ngunan No. 7/Sukabumi Ilir atas nama Penggugat terletak di
tempat lain.

4.3.2.9. Putusan MA RI No. 88K/TUN/1998 jo Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta No.l31/G.TUN/1995/PTUN.JKT.
Tanggal 11 Juli 1996.
Pihak-pihak:
Imam Soepardi sebagai PENGGUGAT
Melawan
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai TER
GUGAT
Amarnya antara lain berbunyi:
—

—

—

Menyatakan batal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
(SIPPT) Nomor 3989/-1.711.5 Tanggal 9 Desember 1994 yang
diterbitkan Tergugat, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Penun
jukan Penggunaan Tanah (SEPPT) Nomor 39897-1.711.5 Tang
gal 9 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat, Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Tanggal 6 Oktober 1995 Nomor 131/G.TUN/1995/
PTUN.Jkt. tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan
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Tergugat Nomor 39897-1.711.5 Tertanggal 9 Desember 1994
perihal Surat Izin. Penunjukan penggunaan tanah seluas kurang
lebih (±) yang terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Sukabumi
Udik, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Barat, haruslah
tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap.

4.3.2.10. Putusan MA RI No. 104K/TUN/1998 jo Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta No. 075/G/1995/Ij/PTUN.Jkt.
Pihak-pihak:
Imam Soepardi sebagai PENGGUGAT ASAL
Melawan
Wali Kotamadya Jakarta Barat sebagai TERGUGAT ASAL
H. Tjokropranolo sebagai TERGUGAT II ENTERVENSI
Amarya antara lain berbunyi:
— Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat, Wali Kotamadya Jakarta Barat,
yakni Surat Perintah Bongkar Tanggal 27 Juni 1995 No.
2549/1.785.2 dan Surat Peringatan Tanggal 9 Juni 1995 No.
2351/1.785, masing-masing tentang Bangunan Gudang yang
berdiri di atas tanah Penggugat, terletak di Jalan Kebun Jeruk,
Kelurahan Sukabumi Ilir (sekarang Kelurahan Sukabumi
Utara), Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
— Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata
Usaha Negara aquo
— Menyatakan Penetapan Penundaan yang diterbitkan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 5 Juli 1995 No. 075/
G/1995/tj/PTUN.Jkt. tetap berharga dan harus dipertahankan
sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan
hukum tetap.

4.3.2.11. Putusan MA RI No. 1585K/Pdt/2000 jo Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 369/Pdt.G/l997/
PN.Jak.Bar.
Pihak-pihak:
Ny. Gloria Imam Soepardi sebagai PENGGUGAT
Melawan
1. PT. Dirga Aditata Aneka sebagai TERGUGAT Indonesia
2. Ir. King Yuwono sebagai TERGUGAT II
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3. Hauw Kang Seng (Echsan Husni) sebagai TERGUGAT III
4. Pemerintah RI Cq Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Pusat Cq Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional DKI Jakarta Cq Kepala Pertanahan
Jakarta Barat sebagai TERGUGAT IV
5. PT. Total Bangun Persada sebagai TERGUGAT V
Amarnya antara lain berbunyi:
— Menyatakan Persil Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 4/
Sukabumi Ilir terletak di Jl. Raya Kebon Jeruk/Jl. Anggrek
seluas 20.120 m2 sah dalam penguasaan fisik Penggugat
— Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum
— Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang
mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Persil sengketa
kepada Penggugat dalam keadaan seperti sediakala
— Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V atau siapa
saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar
bangunan yang dibangunnya di atas persil sengketa
— Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1259 J sisa/
Kebon Jeruk tanggal 25 Juli 1996 jo Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 1271/Kebon Jeruk tanggal 9 Oktober 1996 cacat
yuridis
— Memerintahkan Tergugat IV untuk memproses permohonan
Penggugat di dalam pengajuan hak atas persil di Jl. Raya Kebon
Jeruk/Jl. Anggrek yang dikuasai secara fisik oleh Penggugat
yang diajukan pada 8 September 1980 jo surat Tergugat III
tanggal 2 Oktober 1981 No. 374/IJ/K/B/I/81
— Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat
V membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
KERUGIAN MATERIAL
1
2

Nilai Gudang/Kantor
Bahan bangunan yang ada dalam gugatan:
semen, manner, kloset, wastafel, dan lain-lain

3
4
5
6

Satu (1) buah unit lift
Empat (4) buah generator
Peralatan mesin-mesin
Pohon kelapa dan palem

Rp300.000.000,Rp350.000.000,Rp25.000.000,Rp10.000.000,Rp10.000.000,Rp5.000.000,-
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7

Tumpukan kayu-kayu olahan
Jumlah
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
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Rp50.000.000,Rp750.000.000,-

KERUGIAN MORAL
Kehilangan menikmati persil tanah sengketa Rp2.500.000.
000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung ren
teng.

4.3.2.12. Putusan MA RI No. 405 K/TUN/2000 jo Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 099/G.
TUN/1997/PTUN.Jkt.
Pihak-pihak:
Ny. Gloria Imam Soepardi sebagai PENGGUGAT
Melawan
1. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat sebagai TERGUGAT I
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sebagai TERGUGAT II
Amarnya antara lain berbunyi:
— Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Juni 1996 Nomor
389/HGB/BPN/96
— Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1259
J Sisa/Kebon Jeruk atas nama PT. Dirga Aditata Aneka, Jalan
Kebon Raya dan Jalan Anggrek tanggal 28 Juli 1996.
Simpulan dan Analisis Putusan
— Putusan MA RI No. 951K/Pdt/1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 34/1982 PT Perdata jo Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat No. 294/1979 GB jo 312/1979 G menyatakan
letak Eigendom verponding No. 6718 sehingga terbit SHGB
No.7/Sukabumi Ilir atas nama Hauw Kang Seng seluas 43.000
m2 tidak terletak di tanah sengketa.
— Putusan MA RI No. 88K7TUN/1998 jo Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 06/B/1997/PT.TUN.
JKT. jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.
131/G.TUN/1995/PTUN.JKT., membatalkan SIPPT atas nama
PT. Dirga Aditata Aneka di atas tanah sengketa yang diterbitkan
atas permohonan PT. Dirga Aditata Aneka kepada Gubernur
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Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan dasar SHGB
No. 7/Sukabumi Ilir atas nama Hauw Kang Seng yang sudah
berakhir 11 tahun yang lalu. Penundaan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara tidak diindahkan PEMDA sehingga terbit surat
perintah bongkar. Putusan MA RI No. 104K/TUN/1998 jo
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.
106/B/1996/PT.TUN.JKT. jo Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta No. 075/G/1995/IJ/PTUN.JKT., membatalkan
Surat Perintah Bongkar No. 2549/1.785.2 tertanggal 27 Juni
1995 dan No. 2351/1.785 tertanggal 9 Juni 1995 dan penundaan
pembongkaran dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara,
sehingga pembongkaran tidak dapat dilaksanakan tetapi telah
dibongkar secara ilegal oleh PT. Dirga Aditata Aneka dan di
kuasai secara fisik sehingga Kantor Pertanahan Jakarta Barat
dapat mengukur fisik tanah tersebut sehingga terbit SHGB No.
1259 atas nama PT. Dirga Aditata Aneka, walaupun jelas ada
penundaan atas kelanjutan SIPPT. Putusan MA RI No. 405K/
TUN/2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta No. 32/B/1999/PT.TUN.JKT. jo Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta No. 099/G.TUN/1997/PT.TUN.
Jkt., membatalkan SHGB No. 1259 atas nama PT. Dirga Adi
tata Aneka dan ada penundaannya; ternyata dialihkan oleh
PT. Dirga Aditata Aneka kepada Yayasan Bina Nusantara dan
terbit SHGB No. 1271/Kebon Jeruk atas nama Yayasan Bina
Nusantara.
— Putusan MA RI No. 1585K/Pdt/2000 jo Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat No. 369/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Bar. menya
takan penguasaan fisik PT. Dirga Aditata Aneka atas tanah ter
sebut merupakan perbuatan melawan hukum, PT. Dirga Aditata
harus memberikan ganti rugi dan tanah tersebut dikosongkan
secara paksa. Atas Putusan tersebut Yayasan Bina Nusantara
sebagai pemegang SHGB No. 1271/Kebon Jeruk dari jual beli
PT. Dirga Aditata Aneka mengajukan bantahan sehingga tanah
tersebut belum dapat dieksekusi.
— Perkara Bantahan No. 182/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Brt. antara PT.
Bina Nusantara sebagai Pembantah melawan Ny. Gloria Imam
Soepardi, PT. Dirga Aditata Aneka, Ir. King Yuwono, Hauw
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Kang Seng, Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Jakarta
Barat, PT. Total Bangun Persada. Perkara sedang dalam proses
pemeriksaan, pada taraf pembuktian Terbantah.
Perkara yang terjadi tanpa henti dan berlarut-larut tersebut dise
babkan oleh ketidakpatuhan aparat Pemda dan BPN atas penetapan
penundaan dan status quo dari pengadilan sehingga selalu muncul
masalah yang sengaja dibuat supaya tanah tersebut dapat dikuasai
secara ilegal. Dengan bantahan tersebut, ahli waris, Imam Soepardi,
belum dapat melaksanakan putusan MA RI No. 1585K/Pdt/2000
hingga saat ini, yaitu melakukan pengosongan atas tanah sengketa
yang merupakan tanah miliknya. Sebab, terjadi penundaan eksekusi
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan adanya Perkara
Bantahan tersebut.

4.3.3. Kasus tanah di Jalan HR Rasuna Said/Kuningan, yang
merupakan tanah negara bekas hak Eigendom verponding
No. 7655 seluas 7.199 m2, yang sekarang di atasnya telah
berdiri Kantor Kedutaan Besar Republik Polandia.
4.3.3.13. Duduk Permasalahan
Tanah negara bekas eigendom verponding 7655 sebagian, seluas 7.199
m2 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1246/1983
dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 787/1984, merupakan
tanah garapan Cholid Basyir, penggarap dan pembayar PBB yang
menguasai fisik tanah. PT Town City Properties yang mendapat SEPPT
untuk membangun tanah tersebut harus membayar ganti rugi kepada
penggarap, tetapi ternyata telah mengalihkannya kepada Kedutaan
Besar Republik Polandia sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai No. 55/
Desa Kuningan Timur atas nama Kedutaan Besar Republik Polandia.
Sesuai Keppres No. 32 Tahun 1979, penggarap mendapat prioritas
untuk mengajukan hak atas tanah. Dengan penerbitan SHGB tersebut,
Cholid Basyir sebagai penggarap yang belum diberi ganti rugi telah
diusir secara paksa oleh aparat. Sebab, di atas tanah tersebut akan
dibangun Kantor Kedutaan Besar Republik Polandia.
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4.3.3.14. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 363/
Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel.
Pihak-pihak:
Cholid Basyir sebagai PENGGUGAT
Melawan
1. Kedutaan Besar Republik Polandia Cq Duta Besar Negara
Republik Polandia, sebagai TERGUGAT I
2. PT. Incon Sanggar Teknik sebagai TERGUGAT II
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Kepala Kantor
Wilayah Pertanahan DKI Jakarta Cq Kepala Kantor Pertanahan
Jakarta Selatan sebagai TERGUGAT III
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Dalam Negeri
RI Cq Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq
Walikota Jakarta Selatan, sebagai TERGUGAT IV
Amarnya antara lain berbunyi:
— Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemegang
hak atas tanah negara dan mempunyai hak prioritas untuk meng
ajukan permohonan hak tanah tersebut sesuai dengan hak-hak
tanah yang diatur dalam Undang-Undang No. 5/1960.
— Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 55/HP/1988 atas
nama Tergugat-I, yang penerbitannya dilakukan oleh Tergugat
III karena sertifikat tersebut cacat yuridis.
— Menyatakan batal Izin Mendirikan Bangunan No. 04851/
IMB/96, yang diterbitkan Tergugat IV tertanggal 1 Juli 1996.
— Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan
tindakan paksa menguasai fisik tanah yang sebelumnya dikuasai
Penggugat dan melakukan pembangunan bangunan kantor
Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat.
— Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang
mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa
kepada Penggugat dalam keadaan seperti sediakala.
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4.3.3.15. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 222/
PDT/1998/PT.DKI. tanggal 29 Juni 1998
Amarnya antara lain berbunyi:
— Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ter
tanggal 23 Oktober 1997 No. 363/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel., yang
dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:
• Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
• Menyatakan bahwa tanah sengketa milik Tergugat I. Sebab, telah
terbit Sertifikat Hak Pakai No. 55.

4.3.3.16. Putusan MA RI No. 337 K/Pdt/1999
Amarnya antara lain berbunyi:
— Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 29
Juni 1998 No. 222/PDT/1998/PT.DKI. dan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tertanggal 23 Oktober 1997 No. 363/
Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. serta mengadili sendiri:
• Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Simpulan dan Analisis Putusan
— Pada tingkat pertama gugatan Cholid Basyir dikabulkan dan
Kedutaan Besar Republik Polandia tidak pernah hadir dalam
persidangan.
— Walaupun Kedutaan Besar Republik Polandia tidak hadir
dan tidak banding, banding diajukan oleh PT. Incon Sanggar
Teknik dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Kepala
Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta Cq Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Selatan. Ternyata dalil-dalil PT. Incon
Sanggar Teknik dikabulkan untuk kemenangan Kedutaan Besar
Republik Polandia. Padahal PT. Incon Sanggar Teknik hanya
berkedudukan sebagai kontraktor yang membangun Kantor
Kedutaan tersebut.
— MA RI menyatakan gugatan Cholid Basyir tidak dapat diterima
(N.O) dengan alasan hukum bahwa ada kasus lain yang sama.
Untuk kepentingan Kedutaan Besar Republik Polandia, peng
adilan berusaha memenangkan dengan segala cara. Pengadilan Ting
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gi Jakarta memutuskan memenangkan Kedutaan Besar Republik Po
landia walaupun alasan hukumnya sangat menyimpang dari Hukum
Acara Perdata. MA RI memenangkan Kedutaan Besar Republik
Polandia dengan alasan bahwa ada kasus sama yang sedang diproses,
sehingga tidak dapat memberi putusan apapun, serta memberikan
kesempatan bagi Cholid Basyir menggugat karena putusan gugatan
Cholid Basyir tidak dapat diterima (N.O). Seharusnya pengadilan
dapat memutuskan pemberian ganti rugi bagi Cholid Basyir sebagai
penggarap tanah aquo yang belum diberi ganti rugi. Namun, karena
merupakan hukum acara perdata, hakim tidak dapat menuntut lebih
dari petitum gugatan. Maka gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau
di-N.O. Padahal dengan asas ex aequo et bono, hakim dapat memu
tuskan yang lain.
Namun, bagi Cholid Basyir, menggugat lagi adalah hal yang berat.
Dalam hal ini ada unsur politik yang mengintervensi pengadilan.

4.3.4. Kasus tanah di Sunter, yang merupakan tanah Adat
dengan Girik No. C. 1055 No. Kohir N-01.03.06.000.592
persil 30 SI dan 32 SI seluas 33.863 m2.
4.3.4.17. Duduk Permasalahan
Tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sunter Jaya,
Kecamatan Tg. Priok, Jakarta Utara, adalah tanah adat dengan Girik
No. C. 1055, No. Kohir N-01.03.06.000.592 persil 30 SI dan 32 SI
seluas 33.863 m2 dibeli di hadapan PPAT dan dikuasai secara fisik
oleh PT. ISA Contractor sejak 1970. Ada IMB atas bangunan dan pagar
dekat tanah tersebut, penerimaan ganti rugi jalan tol, pembayaran
PBB dari 1970 s/d 1991. Pada 1991 Wali Kotamadya Jakarta Utara
membongkar bangunan milik PT. ISA Contractor atas permohonan
M. Ichwan sebagai kuasa Nawawi Suryadi sebagai penggarap tanah
sebelum PT. ISA Contractor.

4.3.4.18. Putusan MA RI No 2130K/Pdt/1995 jo Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara No. 115/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Ut.
Pihak-pihak:
1. Soekandi bin Baie sebagai PENGGUGAT I dan
2. Drs. M.J. Simbolon sebagai PENGGUGAT II
Melawan
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1. Imam Soepardi sebagai TERGUGAT I
2. Haji Parmonangan sebagai TERGUGAT II
Amarnya antara lain berbunyi:
— Menyatakan sebagai hukum bahwa Imam Soepardi (Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebagai pemilik sebidang ta
nah adat yang terletak di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Wilayah Jakarta Utara No. C. 1055 No. Kohir
N-01.03.06.0000.592 persil 30 SI dan 32 SI seluas 33.863 m2
dengan batas-batas sebagai berikut: (a) sebelah utara: PT. Citra
Marga Nusapala Persada, (b) sebelah timur: Jalan Yos Sudarso,
(c) sebelah selatan: PT. Astra, (d) sebelah barat: PT. Astra dan
H. Anwar.

4.3.4.19. Putusan MA RI No. 3l83K/Pdt/1995 jo Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No. 263/Pdt/1995/PT.DKI.
Pihak-piha k:
Para Ahli Waris Nawawi Suryadi sebagai PENGGUGAT
Melawan
Mochamad Ichwan sebagai TERGUGAT
Amarnya antara lain berbunyi:
— Menyatakan sah menurut hukum Nawawi Suryadi adalah
penggarap yang sebenarnya atas sebidang tanah Eigendom
verponding No. 57.25 seluas + 50.000 m2, tepatnya + 45.890
m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sunter,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
— Menyatakan Penggugat/Ahli Waris Nawawi Suryadi adalah
penerima hak waris dari Alm. Nawawi Suryadi sebagai
penggarap yang sah atas sebidang tanah bekas perkara.

4.3.4.20. Putusan MA RI No. 2605K/Pdt/2001 jo Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 220/Pdt/2000/PT.DKI
Pihak-pihak:
Ahli Waris R. Soekandi bin Baie sebagai PENGGUGAT
Melawan:
1. Moch. Ichwan sebagai TERGUGAT I
2. Pemerintah RI Presiden RI cq Menteri Agraria RI/Kepala BPN
cq Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta cq Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Utara sebagai TERGUGAT II
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3. Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri RI
cq Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq Walikota
Jakarta Utara cq Camat Tanjung Priok sebagai TERGUGAT III
4. Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Dalam Neegri RI
cq Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq Walikota
Jakarta Utara cq Camat Tanjung Priok cq Lurah Kelurahan
Sunter Jaya sebagai TERGUGAT IV
5. H. Taufik Ramdani sebagai TERGUGAT V
6. Nawawi Suryadi sebagai TERGUGAT VI
7. Chufran Hamal, SH sebagai TERGUGAT VII
8. Zawir Simon, SH sebagai TERGUGAT VIII
Amarnya antara lain berbunyi:
— Menyatakan sebidang tanah hak milik No. Khusus 718 No.
Persil 32 Kohir S.H, yang pada awal pembelian seluas 36.000
m2 (tiga puluh enam ribu meter persegi) dan kini seluas 34.000
m2 (tiga puluh empat ribu meter persegi), yang terletak dan
dikenal umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah
Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter
Jaya, Jalan Yos Sudarso No. I (samping Honda Astra), Jakarta
Utara, adalah milik sah Penggugat.
Simpulan dan Analisis Putusan
— Putusan MA RI No. 2130K/Pdt/1995 jo Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara No. 115/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Ut.
memenangkan PT. ISA Contractor, menyatakannya sebagai
pemilik atas tanah sengketa yang berstatus tanah adat dengan
Girik C 1055, No. Kohir N-01.03.06.000.592.
— Putusan MA RI No. 3183K/Pdt/1995 jo Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No. 263/Pdt/1995/PT.DKI tertanggal 13
Juli 1995 memenangkan Nawawi Suryadi sebagai penggarap
tanah sengketa yang berstatus tanah negara bekas tanah hak
Barat Eigendom verponding No. 5725 seluas 45.890 m2.
— Putusan MA RI No. 2605K/Pdt/2001 jo Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No. 220/Pdt/2000/PT.DKI memenangkan
ahli waris. R. Soekandi bin Baie dinyatakan sebagai pemilik
tanah sengketa dengan status tanah milik No. Khusus 718 No.
32 Kohir S II seluas 34.000 m2.
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Ada 3 (tiga) putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Putusasn-putusan tersebut menyatakan bahwa tanah sengketa
yang terletak di Jalan Yos Sudarso—dengan batas-batas: (a) sebelah
utara: PT. Citra Marga Nusapala Persada, (b) sebelah timur: Jalan
Yos Sudarso, (c) sebelah selatan: PT. Astra, (d) sebelah barat: PT.
Astra dan H. Anwar—dikuasai tiga pemilik dengan status tanah yang
berbeda-beda.
Pengadilan tidak mengetahui bahwa Soekandi bin Baie menggu
gat PT. ISA Contractor dengan dalil bahwa kepemilikan tanah ter
sebut adalah Girik atau Kohir No. 115-116 Letter C, Persil No. Blok 13
yang dibeli dari Nyoo Seng Hoo tetapi gugatan tersebut dikabulkan.
Soekandi bin Baie/ahli warisnya menggugat Moch. Ichwan atas tanah
sengketa dengan bukti surat hak milik No. Khusus 718 No. Persil 32
Kohir No. SII dan gugatan ini dimenangkan oleh Soekandi bin Baie.
Ini merupakan kelemahan pengadilan yang memeriksa dan memutus
perkara hanya berdasar hukum acara perdata, yang menganut asas
bahwa siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan. Pembuk
tian ini merupakan pembuktian formal sehingga tidak dapat dike
tahui kebenaran dan keabsahan surat-surat tanah yang dijadikan
alat bukti. Padahal, perkara tanah terkait hukum publik/kepentingan
publik. Terlihat pula bahwa BPN bersifat pasif dalam melihat apakah
surat-surat tersebut palsu atau tidak sewaktu diajukan di muka
persidangan.
***
Bercermin dari kasus-kasus di atas dapat dilihat bagaimana putusanputusan yang dibuat pengadilan tidak bermanfaat dan malahan
menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut terjadi antara lain
karena (1) putusan pengadilan tidak konsisten, (2) tidak ada kesatuan
pemahaman atas konsep hukum tanah, (3) administrasi serta data
tanah sangat buruk, (4) tidak ada kesatuan terpadu atas status tanah
dari instansi-instansi terkait, (5) pengetahuan hakim terhadap hukum
tanah minim, dan (6) tidak ada pangkalan data putusan-putusan
hakim terdahulu terhadap tanah-tanah sengketa.
Tanpa bermaksud menggeneralisasi putusan-putusan peradilan
umum yang telah dianalisis, beberapa kasus atas sengketa tanah
bekas hak eigendom di Jakarta menunjukkan bahwa berbagai hal
memerlukan perhatian demi meningkatkan kualitas keputusan peng
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adilan pada masa yang akan datang. Salah satu hal yang perlu diting
katkan adalah pemahaman hakim terhadap substansi permasalahan
yang mendasari sengketa. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan
mempelajari sejarah atau kronologi status tanah yang menjadi seng
keta. Dapat pula diadakan persidangan di lokasi sengketa untuk me
ngetahui keadaan yang sebenar-benar atas status, luas, batas-batas,
keadaan, dan siapa saja yang pernah menguasai fisik tanah tersebut
serta siapa penguasa fisik tanah terakhir atau saat ini.
Dalam sidang, seringkali saksi ahli yang dihadirkan pihak-pihak
yang berperkara tidak mengetahui keadaan tanah sengketa, sekalipun
saksi tersebut adalah pegawai pertanahan setempat. Demikian juga
Lurah/Kepala Desa atau pun Camat setempat. Masalah tanah memang
tidak dapat dilihat dari segi yuridis saja. Tidak jarang beberapa pihak
dan instansi terlibat langsung atau pun tidak langsung dalam sengketa
di pengadilan. Di sini sangat diperlukan kesamaan pemahaman di
antara para pihak terkait sehingga dihasilkan keputusan yang solid
dan adil bagi para pencari keadilan serta mereka yang mengupayakan
kebenaran hakiki.
Pengalaman penulis—sebagai praktisi yang sering berkecimpung
di peradilan untuk menangani kasus kepemilikan hak atas tanah,
khususnya hak atas tanah bekas hak eigendom—menunjukkan bahwa
beberapa kali terjadi keputusan, yang telah berkekuatan hukum pasti
dan mengikat, menyatakan satu objek tanah menjadi hak beberapa
orang yang berlainan dan memiliki status tanah yang berbeda-beda
pula. Eksekusi putusan tersebut akan menimbulkan sengketa baru
di lapangan. Padahal, untuk mendapat putusan yang berkekuatan
hukum pasti bisa memakan waktu cukup lama, minimal 4 (empat)
hingga 7 (tujuh) tahun. Tidak jarang mencapai belasan tahun. Di
tambah lagi, ada lembaga sita jaminan. Penetapan provisi “status
quo” terhadap tanah sengketa menyebabkan tanah-tanah yang akan
dibangun dan dikelola untuk kemajuan perekonomian masyarakat
dan negara menjadi terantar atau terbengkalai. Ini mungkin terjadi
karena spekulan-spekulan tanah (mafia-mafia tanah) secara sengaja
mengajukan gugatan untuk mengganggu pembangunan tanah-tanah
yang bernilai ekonomis.
Spekulan tanah atau mafiatanah biasanya tahu persis bahwa
tanah yang mereka gugat akan dibangun dengan dana dari investor
asing. Jika tidak ingin pekerjaan terganggu, pengembang sering
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memilih jalan damai dengan memberikan uang ganti rugi kepada
penggugat, yang tak lain adalah mafia tanah. Sebab, jika perdamaian
tidak dilaksanakan, sita jaminan dan penetapan provisi “status quo”
menyebabkan tanah tidak dapat dibangun dan pengusaha harus
menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kemenangan dan
membangun tanah tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian
besar, apalagi dana tersebut mungkin merupakan pinjaman bank
ataupun kerja sama dengan investor asing.
Tanpa mengurangi perlindungan bagi pemegang hak sejati atas
tanah bekas hak eigendom, akan dicari pemecahan dan upaya untuk
menutup gerak langkah mafia atau spekulan tanah yang menggunakan
kelemahan stelsel negatif serta peluang yang timbul dari Pasal 14
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang tidak memungkinkan hakim
untuk menolak perkara. Dalam upaya ini perlu diperhatikan bahwa
kepentingan antarindividu akan tatap melibatkan instansi-instansi
pemerintah terkait karena hukum pertanahan juga menyangkut hukum
publik. Sengketa kepentingan perorangan vs masyarakat, perorangan
vs instansi pemerintah, masyarakat vs instansi pemerintah, masyarakat
vs investor yang berkaitan dengan kepentingan negara adalah
permasalahan kompleks dalam penegakkan hukum dan keadilan.
Putusan yang berkualitas pun tak mudah dicapai dalam perkaraperkara tersebut. Kadang-kadang suatu putusan benar tetapi tidak
berkeadilan sehingga timbul gejolak dan tindakan-tindakan anarkis
dalam masyarakat. Dapat pula terjadi—agar tidak timbul gejolak—
hakim memilih putusan banci dan tidak benar secara hukum.
Dalam perkara-perkara tersebut, hakim sebaiknya tidak hanya
secara formal melihat pembuktian-pembuktian surat-surat otentik
saja, tetapi juga harus mengetahui status tanah (tanah adat, tanah
negara, atau tanah bekas hak barat dan lain-lain), sejarah/riwayat
tanah, filosofi atas keberadaan tanah, bukti-bukti terkait tanah sesuai
asal-usul, pemetaan tanah dari asalnya, peta pembaruan atas tanah,
dan lain-lain. Hal-hal tersebut merupakan usaha yang harus ditempuh
dan dikumpulkan hakim sehingga ia dapat memberikan keputusan
yang benar, adil, dan berkualitas.
Di samping itu, kesamaan pemahaman konsep diperlukan agar
tercapai kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang
solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. Permasalahan
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yang memerlukan persamaan persepsi tersebut antara lain berkenaan
dengan:
(1) Hak ulayat masyarakat hukum adat yang meliputi: (a) kon
sepsi, (b) kriteria berlaku, yang berkaitan dengan subjek
hak atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan, objek
hak atau wilayah yang menjadi lebensraum-nya, dan kewe
nangan yang dimiliki masyarakat hukum adat tersebut untuk
menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan
hukum antaranggota masyarakat hukum adat dan tanah
wilayah mereka, dan (c) ganti kerugian yang diberikan kepada
masyarakat hukum tersebut jika tanah mereka diperlukan
untuk pembangunan atau keperluan lain.
(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini menyangkut
pengertian kepentingan umum, ruang lingkup kegiatan, tata
cara melakukan musyawarah, dan penentuan ganti keru
gian.
(3) Sertifikat tanda bukti hak atas tanah. Ini menyangkut kedu
dukan sertifikat tanah, sertifikat yang mengandung cacat
hukum, dan cara pembatalan dan/atau penyelesaiannya.
(4) Tanah negara, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, serta
proses terjadi.
(5) Penggarapan rakyat atas tanah-tanah bekas perkebunan,
tanah kehutanan, dan lain-lain, yang meliputi status tanah
yang digarap, penguasaan de facto oleh rakyat, dan prinsipprinsip penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
(6) Pemindahan hak atas tanah karena jual beli, yang menyang
kut keabsahan jual beli, fungsi pendaftaran hak atas tanah,
dan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.6
Di samping menimbulkan keputusan yang inkonsisten, ketidak
samaan persepsi konsep tersebut juga mengakibatkan keputusankeputusan pengadilan yang tidak memberikan kepastian hukum, ber
tentangan dengan rasa keadilan masyarakat, tidak membawa manfaat
bagi pihak-pihak yang berperkara, dan tidak dapat dilaksanakan.
Bahkan, tidak jarang putusan-putusan pengadilan yang telah
6

S.W. Maria Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2001), hlm. 163.
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mempunyai kekuatan hukum tetap saling bertentangan sehingga
menimbulkan masalah baru. Maka peningkatan kualitas pengetahuan
dan keterampilan sumber daya manusia bidang kehakiman sangat
mendesak. Walaupun pengamatan yang tersebut di atas terbatas pada
keputusan pengadilan yang berkenaan dengan masalah tanah, dalam
batas-batas tertentu tampaknya kondisi yang sama berlaku untuk
bidang hukum yang lain.
Dengan bidang-bidang baru dalam jajaran hukum ekonomi
yang kian berkembang seiring kemajuan teknologi serta perubahan
bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, terlebih menghadapi
era persaingan bebas, sangat diperlukan ketersediaan tenaga-tenaga
spesialis. Barangkali sudah saatnya dipikirkan bahwa di samping
menguasai bidang hukum sebagai seorang generalis, hakim juga
perlu memilih satu bidang konsentrasi/spesialisasi. Tampaknya
berat apabila hakim dituntut untuk mampu menguasai semua bidang
hukum dengan segala perkembangannya—yang bagi para ilmuwan
pun tidak mungkin lagi dilakukan.
Secara konkret diusulkan 3 (tiga) komponen kegiatan penunjang
yang diperlukan. Tiga hal tersebut adalah:
(1) Pelatihan atau kursus-kursus bagi para praktisi terkait ber
bagai bidang spesialisasi/konsentrasi. Pelatihan atau kursus
ini memberikan pemahaman teoretis/konseptual yang di
dukung dengan metode pemecahan kasus serta dilengkapi
berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan
yang mutakhir di bidang yang bersangkutan
(2) Pengembangan penulisan berupa analisis kasus disertai
anotasi yang berguna sebagai alternatif pemikiran bagi para
praktisi (hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum, notaris,
PPAT). Di samping itu, hal ini juga bermanfaat bagi teoretisi
yang berminat untuk mengembangkan konsep dalam ber
bagai bidang hukum.
(3) Pembentukan suatu forum konsultasi atau komunikasi untuk
spesialisasi tertentu. Forum ini terdiri dari para pakar dan
bertujuan untuk menyamakan persepsi sehubungan dengan
kasus/masalah di bidang yang bersangkutan dan untuk saling
bertukar informasi perkembangan yang terjadi dalam bidang
yang mereka tekuni. Bila diperlukan, forum ini dapat diminta
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bantuan untuk memberikan opini yang tidak mengikat ber
kenaan dengan masalah hukum yang sedang diproses di
pengadilan.7

4.4. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan
Khusus Tanah
Sengketa tanah yang melibatkan masyarakat awam, pengusaha lokal,
investor asing, atau pun instansi pemerintah kian marak baik di BPN
maupun Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Muncul
usulan agar segera dibentuk peradilan khusus yang menangani seng
keta pertanahan di dalam ruang lingkup Peradilan Umum (Kompas,
11 dan 12 Oktober 1995).
Dalam menangani masalah pertanahan perlu ada kebijakan dan
langkah yang terkoordinasi dan terpadu, mengingat bahwa perkara
tanah mencakup bidang tugas yang bersifat lintas sektoral dan
melibatkan lebih dari 1 (satu) instansi pemerintah terkait. Dengan
Keputusan Presiden No. 51 tertanggal 12 Oktober 1972, pernah di
bentuk tim pertanahan yang dipimpin Menteri Negara Penertiban
Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas. Anggota tim ini terdiri dari
unsur-unsur Departemen dan Lembaga Non-Departemen yang punya
bidang tugas menyangkut tanah. Tugas Tim Pertanahan antara lain:
1. Mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah
pertanahan.
2. Menyusun/menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerin
tah bidang pertanahan.
3. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/
program bidang pertanahan yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1985, susunan ke
anggotaan tim pertanahan disederhanakan. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara diangkat sebagai ketua. Setelah BPN terbentuk
melalui penetapan pada 19 Juli 1988 dan dilantik pada 21 November
1988, tim pertanahan dibubarkan dan tugas-tugasnya diserahkan
untuk dapat ditangani secara fungsional kepada BPN.
Namun, baik BPN maupun Peradilan Umum dan Pengadilan Tata
Usaha Negara tetap tidak dapat diharapkan banyak oleh masyarakat
7

Ibid., hlm. 164-165.
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karena putusan-putusan yang mereka buat tidak menyelesaikan seng
keta, bahkan menimbulkan masalah baru sehingga tidak bermanfaat
bagi para pihak. Di satu sisi, sengketa agraria yang makin meluas
dengan segala dimensi persoalan yang melekat padanya menunjukkan
krisis kepercayaan rakyat terhadap kapitalisme, otoritarinisme, dan
hegemoni ideologi yang dijalankan fraksi-fraksi penguasa.8 Di sisi
lain, kegagalan-kegagalan fungsi lembaga-lembaga peradilan yang ada
dalam menyelesaikan sengketa agraria secara adil dan mementingkan
aspirasi rakyat alih-alih tunduk pada dominasi kekuasaan eksekutif dan
desakan kekuatan-kekuatan modal menunjukkan bahwa kehidupan
bernegara di Indonesia sama sekali tidak demokratis dan jauh dari
prinsip-prinsip negara hukum. Dampak negatif sengketa agraria akan
merugikan semua orang, kecuali mereka yang memang sengaja meng
ambil keuntungan daripadanya. Penundaan penyelesaian masalah
agraria ini cenderung menjadi bom waktu yang setiap saat dapat
meledak.9
Oleh karena itu penanganan yang adil dan beradab bagi semua
sengketa agraria yang terjadi perlu segera diupayakan. Merupakan
tugas DPR untuk menggunakan hak inisiatif, mengusulkan pemben
tukan pengadilan agraria yang independen. Pengadilan agraria ini
dirancang khusus menangani sengketa-sengketa pertanahan yang
muncul, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Diharapkan
pengadilan agraria akan menjadi badan peradilan yang secara eksplisit
menegaskan diri berada di bawah kekuasaan yudikatif semata-mata.
Dengan begitu, pengadilan ini bebas dari dualisme kepentingan
kekuasaan.
Bila hal-hal tersebut ingin dilakukan, itu berarti bahwa DPR perlu
melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pokok Kehakiman dan
Undang-Undang Pokok Agraria. Perlu dikaji ciri pokok pengadilan
pertanahan yang diharapkan, antara lain terkait pengangkatan hakim,
hukum acara yang akan digunakan (misal sidang dapat dilakukan di
lokasi, hakim berhak memperoleh data tanah otentik dari BPN dan
aparat terkait seperti pemerintah daerah dari tingkat RT/RW hingga
gubernur setempat, kriteria saksi ahli, dan lain-lain) di samping hukum
8

9

Dianto Bachriadi, “Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Independen”,
dalam Gunawan Wiradi, Prinsip-pinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat
(Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001), hlm. 323.
Ibid., hlm. 323.
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acara perdata sebagaimana berlaku di peradilan umum.10 Perlu diatur
juga kewenangan pengadilan pertanahan yang secara hukum akan
menangani sengketa pertanahan yang melibatkan banyak orang atau
gugatan kolektif dan gugatan perorangan.
Selain membentuk peradilan khusus agraria, muncul juga ga
gasan tentang arbitrase pertanahan sebagai upaya menangani seng
keta-sengketa tanah. Gagasan ini tidak sederhana. Sebab, arbitrase
menuntut perantara-perantara yang sungguh paham peta perma
salahan tanah di samping prinsip-prinsip arbitrase itu sendiri.
Gagasan arbitrase sengketa tanah ini sempat muncul sebagai alternatif
penyelesaian sengketa di pengadilan.
Secara garis besar permasalahan tanah dapat dikelompokkan
dalam beberapa kategori berikut: (1) masalah penggarapan rakyat
atas tanah areal kehutanan, perkebunan, dan lain-lain, (2) masalah
pelanggaran ketentuan landreform, (3) masalah akses penyediaan
tanah untuk kepentingan pembangunan, dan (4) sengketa peradilan
terkait tanah.11 Permasalahan pertama dan kedua lebih menuntut
pelaksanaan peraturan secara konsekuen dan konsisten. Peraturan
perundang-undangan perihal penyelesaian status rakyat sebagai
penggarap sudah cukup memadai. Yang diperlukan dalam hal ini
adalah sikap bijak pemerintah dalam menghadapi tuntutan rakyat
yang beritikad baik dan kesediaan pemerintah untuk tidak sekadar
melakukan pendataan tanah yang bersifat legalistik semata.
Permasalahan ketiga sejauh ini diselesaikan melalui pengadilan,
baik dalam ruang lingkup peradilan umum maupun peradilan
tata usaha negara. Keresahan sosial yang sering timbul umumnya
disebabkan oleh penentuan ganti rugi atau penentuan harga tanah
yang tidak wajar.12 Dalam hal ini penting untuk menghadirkan juru
taksir tanah (appraiser) yang diharapkan dapat memberi penilaian
harga tanah yang wajar dan dapat diterima para pihak. Barangkali yang
diperlukan adalah peran lembaga jasa peradilan yang independen dan
profesional, dan lembaga ini sudah tersedia.
Penyelesaian permasalahan keempat lebih rumit karena
menitikberatkan pada bukti-bukti kepemilikan atas tanah dan

10 S.W. Maria Sumardjono, op.cit., hlm. 175.
11 Ibid., hlm. 170.
12 Ibid., hlm 171.
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pengujian kebenaran data sertifikat dan prosedur penerbitan sertifi
kat. Sejauh ini hal-hal tersebut diurus oleh peradilan umum dan per
adilan tata usaha negara. Hanya jika ada indikasi pemalsuan surat
tanah dan surat otentik dapat diproses secara pidana di kepolisian—
yang akhirnya disidangkan juga di peradilan umum.
Mencermati keempat kategori permasalahan tanah di atas dan
masing-masing karakternya, dapat disimpulkan bahwa yang paling
tepat untuk diselesaikan melalui arbitrase pertanahan adalah per
masalahan ketiga. Sebab, arbitrase yang bersifat informal, tertutup,
murah, dan efisien diharapkan mampu menyelesaikan sengketa
tanah secara cepat. Sifat putusan arbitrase ini final dan dapat segera
dieksekusi.
Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa
di luar pengadilan. Dalam arbitrase para pihak yang bersengketa sepa
kat untuk memilih pihak ketiga untuk menengahi. Keputusan arbitrase
dituangkan dalam klausul perjanjian atau dituangkan perjanjian
khusus perihal arbitrase setelah terjadi sengketa. Penggunaan arbi
trase bertujuan untuk menghindari persidangan dan pemeriksaan
perkara yang bertele-tele melalui pengadilan yang dapat merugikan
kedua belah pihak.
Untuk sengketa kepemilikan tanah yang menuntut ketelitian atas
bukti-bukti kepemilikan, arbitrase pertanahan tidak dapat digunakan.
Namun, arbitrase dapat efektif digunakan untuk sengketa pembebasan
penggarapan tanah, pembebasan tanah yang dilakukan pengusaha,
khususnya dalam hal pemberian ganti rugi kepada pihak-pihak yang
terkait.
Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan lembaga arbitrase
perlu mengingat beberapa pertimbangan berikut:
1. Penentuan jenis sengketa tanah yang dapat diselesaikan lewat
arbitrase.
2. Penentuan siapa yang dapat diangkat sebagai perantara/juru
damai (arbiter) lembaga arbitrase pertanahan. Tentunya
orang-orang yang menguasai substansi hukum tanah dan
paham kondisi lapangan, terutama tanah-tanah yang potensial
menimbulkan sengketa.
3. Penentuan tata cara arbitrasi, tata cara dan syarat pengajuan
sengketa, serta pemberian dan pelaksanaan putusan.
4. Penentuan hukum acara yang digunakan dan sifat putusan.17
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Untuk membentuk pengadilan khusus pertanahan dan lembaga
arbitrase pertanahan sumber daya manusia yang berkualitas meru
pakan syarat mutlak. Hakim, pegawai BPN dan pemda beserta aparat
terkait, akademisi pertanahan yang dapat menjadi saksi ahli, dan
advokat merupakan sumber daya manusia yang perlu disiapkan dan
terus dikembangkan. Dengan demikian diharapkan pengadilan agraria
atau pun lembaga arbitrase tanah dapat menghasilkan keputusan
yang berkualitas, yang mampu meningkatkan citra pengadilan sebagai
tempat bagi para pencari keadilan.

4.5. Reformasi Agraria untuk Mencapai Kemakmuran Rakyat
Indonesia adalah negara agraris. Maka tanah punya fungsi yang amat
penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Luas tanah
terbatas, terlebih tanah pertanian yang tak lain merupakan sarana
produksi. Di sisi lain jumlah penduduk bertambah. Muncullah problem
pokok negeri agraris: bagaimana cara memelihara, mengawetkan,
memperuntukkan, mengusahakan, mengurus dan, membagi tanah
sedemikian rupa sehingga menguntungkan rakyat dan negara,
mendatangkan kesejahteraan bagi semua13.
Problem pokok inilah yang ingin dipecahkan ilmu politik agraria,
yang mengkaji hubungan manusia dan tanah beserta segala persoalan
serta lembaga-lembaga masyarakat yang terkait dengannya, baik yang
bersifat politis, ekonomis, sosial, maupun budaya. Dapat dikatakan
bahwa perhatian ilmu agraria berpusat pada tiga hal: (1) hubungan
antarmanusia dan tanah yang merupakan suatu realitas yang terus
akan ada, (2) manusia dari sudut politis, sosial, ekonomis, kultural,
dan mental, dan (3) alam, khususnya tanah. Demikian pengertian
politik agraria dikemukakan Prof. Iman Soetiknjo.14
Pembaruan agraria yang dilakukan bertujuan untuk menjadikan
Indonesia masa depan yang makmur, rakyat yang dapat ikut serta
dalam kebudayaan dunia, dan rasa keadilan yang meningkat. Dalam
rangka mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, politik ekonomi negara
sebaiknya disusun berdasarkan budaya rakyat Indonesia yang bercorak
13 Noewer Fauzi, “Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria
Indonesia Pasca-Kolonial”, dalam Gunawan Wiradi, Prinsip-prinsip Reforma Agraria, op.cit., hlm. 161.
14 Iman Soetiknjo, Politik Agraria dan Pembangunan Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Politik Agraria pada Fakultas Sosial dan Politik UGM (Yogyakarta: UGM, 1974), hlm. 3-4.
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agraris. Karena tanah merupakan sumber utama kehidupan rakyat
Indonesia, maka peraturan perundang-undangan hak milik tanah
perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memperkuat kedudukan
tanah sebagai sumber bagi kemakmuran seluruh rakyat.
UUPA 24 September 1960 menghapus peraturan perundangundangan zaman Hindia-Belanda yang bersifat dualistis. Sebab
dipandang bahwa ideologi kapitalisme dan individualisme tidak sesuai
dengan jiwa bangsa Indonesia, yang sejak dahulu telah memiliki aturan
tentang tanah dalam hukum adat masing-masing. Oleh karena itu
sudah sepantasnya bila UUPA didasarkan pada konsep-konsep hukum
adat yang berlaku di wilayah Indonesia. UUPA menganut populisme,
yang mengakui hak individu atas tanah tetapi juga bahwa tiap hak atas
tanah memiliki fungsi sosial. Melalui prinsip hak menguasai negara,
pemerintah mengatur agar tanah-tanah dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat sesuai bunyi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
UUPA mendasarkan diri pada asumsi manusia yang monodualis,
sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
Untuk melaksanakan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jelas bahwa
penguasaan tanah harus dilakukan oleh negara, di mana hak bangsa
adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah bersama, bersifat abadi,
dan merupakan induk bagi hak-hak penguasaan lain atas tanah
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UUPA. Pengaturan bahwa
tanah dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai tanah bersama ini
menunjukkan hubungan hukum dalam ranah perdata. Meski
disebutkan bahwa merupakan tanah bersama, bukan berarti tidak ada
kepemilikan individu dan badan hukum. Dapat dilihat dalam Pasal 16
UUPA bahwa hak milik merupakan salah satu jenis hak yang diakui.
Ketentuan bahwa negara akan mengatur tanah untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat juga tidak berarti bahwa rakyat se
enaknya dapat menduduki tanah negara. Negara akan mengatur dan
mengelola tanah negara tersebut agar hasilnya dapat meningkatkan
kemakmuran rakyat. Dengan demikian rakyat pun harus mematuhi
peruntukan tanah yang diatur negara. Sebab, pengaturan tanah
kini sudah jadi hal yang sulit. Di mana-mana rakyat menduduki
tanah negara yang kosong. Tak jarang tanah pemerintah yang sudah
dialokasikan bagi instansi-instansi—misal tanah milik Universitas
Indonesia di Pulo Mas, tanah PT KAI di sekitar rel kereta api, tanah
bantaran kali, dan lain-lain—diduduki masyarakat.
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Pendudukan rakyat atas tanah negara menimbulkan banyak
masalah. Misalnya, kebanjiran, permukiman kumuh, pelemparan
batu ketika kereta lewat sehingga banyak kaca-kaca kereta api pecah
dan rusak, penundaan atau pembatalan pembangunan properti, areal
perkebunan atau pertanian, dan lain-lain.
Banyak orang menyalahartikan Keputusan Presiden No. 32 Tahun
1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian
Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Pasal 5 Keppres
tersebut menyatakan bahwa tanah-tanah perkampungan bekas hak
Barat yang telah menjadi permukiman atau diduduki rakyat, akan
diberikan kepada rakyat yang mendudukinya setelah syarat yang
menyangkut kepentingan pemegang hak tanah dipenuhi. Akibatnya,
banyak orang berusaha memiliki tanah-tanah kosong bekas hak Barat
yang mereka duduki secara beramai-ramai dengan tujuan agar dapat
memohon hak atas tanah tersebut (kadang-kadang mereka berasal
dari kampung yang sama di daerah asal). Padahal tujuan Keppres
tersebut adalah untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan
pemilikan tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Ketetapan MPR RI
No. IV/MPR/1978 serta Catur Tertib Pertanahan seperti tercantum
dalam Repelita Ketiga.
Jadi, jelas bahwa Keppres tersebut dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan rakyat yang “beritikad baik”, yang telah menempati tanah
bekas hak Barat. Pendudukan rakyat atas tanah bekas hak Barat yang
dilakukan secara ilegal tidak dapat dilindungi. Tidak akan diberi ganti
rugi seandainya dialihkan untuk pemanfaatan lain. Apalagi, diberi
prioritas untuk mengajukan hak atas tanah. Jika rakyat secara bebas
dan liar menduduki tanah negara bekas hak Barat, ini menimbulkan
preseden buruk. Itu menunjukkan bahwa rakyat tersebut tidak
memiliki itikad baik dan yang berlaku adalah hukum rimba: siapa
yang kuat dan berani, dialah yang dapat menguasai tanah. Hal-hal
ini dapat menghambat pencapaian tujuan negara yakni membangun
tanah tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanpa ada kepatuhan dari anggota masyarakat, tanah negara tidak
dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Melihat pendudukan ilegal tanah
negara bekas hak Barat yang kian marak dan sengketa pertanahan
yang kian meningkat—terlebih bahwa banyak putusan yang tidak
berkualitas dan tumpang tindih—reformasi agraria merupakan hal
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yang mendesak untuk dilakukan supaya tercapai kemakmuran rakyat
sebesar-besarnya.

4.6. Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional
UUPA telah berlaku selama 43 tahun lebih. Banyak peraturan
pertanahan yang telah disusun sebagai pelaksanaan ketentuanketentuan UUPA. Beberapa peraturan juga telah dibuat untuk
melengkapi kekosongan dan kekurangan UUPA. Yang terakhir
dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Namun ternyata sengketa pertanahan
di pengadilan umum dan peradilan tata usaha negara makin marak.
Begitu juga penyerobotan serta pendudukan tanah secara liar dan
ilegal, di mana tidak ada sanksi penjera supaya hal-hal tersebut tidak
terulang. Tidak ada pula aturan pengawasan atas tanah-tanah kosong
bekas hak Barat untuk menjaga dan melindungi agar tidak diduduki
rakyat secara massal.
Ada pandangan bahwa pencegahan pendudukan tanah lewat aturan
pengawasan lebih baik daripada melakukan pengusiran penduduk setelah
tanah-tanah negara tersebut diduduki secara liar. Ini bertujuan untuk
menghindari ekses sosial yang tidak manusiawi. Rangkaian peristiwa
pendudukan liar ini bisa menyebabkan kegiatan pembangunan atas
tanah tertunda, bahkan batal. Padahal, hukum pertanahan dibuat untuk
mendukung kegiatan pembangunan di segala bidang serta kepastian
hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah.
Sejak UUPA diundangkan pada 24 September 1960, sekitar 23 juta
bidang tanah seluas jutaan hektar telah disediakan untuk berbagai
keperluan seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, real
estate, pariwisata, perhubungan, olahraga, dan lain-lain. Kewenangan
penguasaan tanah tersebut serta kewajiban pemegang hak atas tanah—
entah itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai,
dan hak pengelolaan—diatur serta didaftar dalam ketentuan hukum
pertanahan nasional. Kepemilikan hak tersebut disertai surat tanda
bukti berupa sertifikat.15
Karena ada kelemahan dalam kelengkapan isi dan rumusan
sebagian peraturan hukum pertanahan nasional, maka pembangunan
15 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungan TAPMPR RI IX/
MPR/2001 (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002), hlm. 8.
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diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang mengutamakan
pertumbuhan, dan pelaksanaan aturan pertanahan memungkinkan
penafsiran yang menyimpang dari semangat dan tujuan peraturan yang
bersangkutan. Wewenang pemberian izin penyediaan dan penggunaan
tanah dalam rangka pembangunan yang dipegang pejabat pemerintah
telah mengakibatkan ratusan ribu hektar tanah/sawah subur hilang
dan berubah menjadi area industri dan perumahan beserta segala
dampak negatif untuk persediaan pangan nasional. Akibatnya, terjadi
urbanisasi besar-besaran dalam rangka mencari pekerjaan. Banyak
orang daerah mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh-buruh
kasar di kota besar, di mana mereka tidak sanggup membeli atau
menyewa tempat tinggal. Terjadilah pembangunan rumah-rumah liar
dan kumuh di atas tanah-tanah kosong yang kebanyakan merupakan
tanah negara bekas hak Barat.
Konsiderans Tap MPR RI IX/MPR/2001 menyatakan, “Pengelolaan
sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini
telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan
struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya
serta menimbulkan berbagai konflik.”16 Penyimpangan pelaksanaan
hukum pertanahan terjadi karena aturan hukum pertanahan
disalahtafsirkan. Sebab sebagian isi dan rumusannya memang tidak
lengkap.
UUPA perlu disempurnakan. Apalagi kini RI masuk dalam
globalisasi, di mana kegiatan pembangunan akan semakin masif dan
memerlukan tanah untuk mendirikan berbagai usaha, mengingat
investor-investor asing yang berdatangan. Kegiatan dunia usaha
yang maju pesat ini menuntut pemerintah untuk mempermudah
prosedur perolehan tanah, terlebih untuk kepentingan dunia usaha.
Pengusaha nasional, terutama yang bergerak dalam usaha properti/
real estate, sangat mengharapkan kemudahan-kemudahan prosedur
pengurusan tanah. Dengan begitu diharapkan modal dan investor
luar negeri turut masuk. Diharapkan pula perusahaan dan orang
asing dapat menguasai tanah sesuai hak-hak atas tanah berdasarkan
hukum pertanahan. Sebab, UUPA 1960 mengatur bahwa tanah-tanah
hanya dapat dimiliki perusahaan-perusahaan dan warga negara
Indonesia. Sedangkan orang asing hanya bisa memiliki suatu hak atas
16 Ibid., hlm. 13.
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tanah dengan batasan-batasan tertentu karena hukum pertanahan RI
menganut asas nasionalis.
Pemerintah harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum
dalam kepemilikan hak atas tanah. Walaupun UUPA beserta Per
aturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 telah memberikan jaminan penguasaan hak atas tanah,
kenyataannya tidak demikian. Aturan-aturan tersebut perlu diperbaiki
untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum ini
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan WNI dan badan-badan
hukum nasional. Demikian pula bagi kepentingan pihak asing yang
menanamkan modal terkait dengan tanah di Indonesia.
BPN diharapkan dapat memberikan pelayanan pembuatan ser
tifikan secara cepat tanpa mengesampingkan penelitian terhadap
data atas tanah sehingga kebenaran sertifikat tersebut tetap dapat
dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kelemahan sistem publikasi
pendaftaran tanah yang berstelsel negatif seharusnya diakui dengan
menjalankan lembaga “rechtsverwerking” yang telah dikenal dalam
hukum adat. Pembentukan lembaga ini dapat menjadi jembatan
peralihan menuju sistem publikasi positif sesuai Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.17
Globalisasi tidak dapat dicegah lagi. Yang perlu diusahakan
adalah perangkat hukum yang di satu sisi dapat menciptakan
situasi kondusif bagi pihak asing yang ingin menanamkan modal
dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
bangsa dan di sisi lain dapat memberikan perlindungan kepada
rakyat banyak, terutama petani sebagai golongan terbesar rakyat
Indonesia. Sebab RI adalah negara agraris dan kedudukan petani
sangat lemah dalam segala hal. Apalagi bila harus menghadapi
pihak asing.
Perangkat hukum tanah yang ada sekarang perlu dilengkapi
dan disempurnakan dengan memperbarui ketentuan dan rumusan
lembaga-lembaga dan peraturan-peraturan yang dimuat di dalamnya.
Tujuannya, agar tersedia perangkat hukum secara lengkap dan jelas
memuat ketentuan-ketentuan hukum tertentu sehingga tidak ada
salah penafsiran dalam pelaksanaannya.
17 Ibid., hlm. 15.
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Kepastian dan penegakan hukum kepemilikan tanah sangat
diperlukan. Dengan begitu diharapkan ada perlindungan hukum yang
seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan
pembangunan atau pun kehidupan sehari-hari. Diharapkan pula bahwa
kebijakan baru pertanahan dapat menjadi landasan pembangunan
yang menjunjung semangat kebangsaan, kerakyatan, kebersamaan,
dan keadilan sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan UUPA.
Namun, bagaimana mungkin hal tersebut dapat dicapai jika
ternyata pengadilan yang menjadi tumpuan dan benteng keadilan
serta penjamin kepastian dan penegakan hukum malah menerbitkan
keputusan-keputusan yang tidak berkualitas, bahkan tumpang tindih
dan menimbulkan masalah baru?
UUPA maupun peraturan pertanahan lain yang berlaku di Indo
nesia tidak mengatur peradilan khusus pertanahan dan arbitrase
pertanahan—yang sesungguhnya dapat diharapkan jika ternyata
pendataan dan administrasi tanah tidak tertata dan tersimpan dengan
baik. Lewat pengarsipan dan administrasi yang baik setiap orang dapat
melihat dan meneliti proses penerbitan sertifikat apakah sudah benar
atau belum dilihat dari prosedur maupun data yang dicantumkan.
Pengawasan pendataan yang dilakukan BPN mengandalkan pihak
yang berkeberatan—yang diberi kesempatan untuk mengajukan
gugatan ke pengadilan atas keberatan tersebut.
Sedangkan pengadilan umum yang memproses, memeriksa, meng
adili, dan memutus perkara tanah juga menangani perkara-perkara
lain sehingga tidak dapat mencatat dan mengarsipkan putusanputusan terdahulu khusus tentang tanah. Ditambah lagi bahwa
aturan hukum acara perdata Indonesia, di mana hukum pertanahan
terinduk kepadanya, menganut asas siapa yang mendalilkan dialah
yang membuktikan. Hal-hal tersebut perlu ditelaah ulang sebab
telah memberi kesempatan bagi orang-orang yang beritikad buruk
melakukan spekulasi-spekulasi terkait tanah. Misalnya, kasus perdata
No. 2605K/Pdt/2001 Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Ahli
Waris, Soekandi bin Baie, melawan Mohammad Ichwan. Seharusnya
gugatan tersebut ditolak karena Soekandi bin Baie maupun Mohammad
Ichwan tidak berhak atas tanah di Sunter yang merupakan milik PT.
ISA Contractor. Berdasarkan putusan-putusan yang telah diterbitkan
MA RI seolah-olah tanah tersebut milik beberapa orang.
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Dengan kondisi tersebut, tanah tidak dapat diusahakan atau
dimanfaatkan pihak asing dari Jepang, yakni grup Astra yang
bermaksud memperluas pabrik. Sebetulnya rencana itu dalam rangka
memberi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan membuka
lapangan kerja. Aturan hukum yang memuat kriteria sumber daya
manusia berkualitas yang akan mengurus perkara tanah merupakan
syarat mutlak reformasi pertanahan. Sebab, peran praktisi hukum
akan semakin dibutuhkan untuk mewujudkan penegakkan berbagai
peraturan yang ada.
Sejak diundangkan pada 24 September 1960, UUPA tidak men
dapat kritik dan tantangan. Pembangunan hukum pertanahan na
sional—khususnya pembentukan peraturan perundang-undangan—
menuntut pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang proaktif
yang dilandasi sikap kritis dan objektif. Perlu disadari bahwa usaha
penyempurnaan hukum pertanahan nasional hanya akan berhasil
mencapai tujuan apabila pembangunan era reformasi pasca-Orde Baru
benar-benar dilaksanakan berdasarkan kebijakan baru sebagaimana
yang dinyatakan dalam Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi. Seharusnya Indonesia tidak kembali pada kebijakan
pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan.
Kebijakan ekonomi baru seharusnya memuat strategi pelaksanaan
pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak.
Ini merupakan wujud keberpihakan pembangunan pada kelompok
usaha kecil, menengah, dan koperasi yang tak lain adalah pilar uta
ma ekonomi nasional—tentu dengan tidak mengabaikan peran per
usahaan-perusahaan besar. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta
sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan
menghilangkan segala bentuk pemusatan pengusahaan dan kepemi
likan. Ini dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi usaha kecil,
menengah, dan koperasi serta masyarakat luas. Tanah, sebagai basis
usaha pertanian, diutamakan pemanfaatannya bagi pertumbuhan
pertanian rakyat. Demikianlah antara lain yang dinyatakan dalam Tap
MPR XWMPR/1998.18
Dari apa yang tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukum ta
nah nasional memang perlu disempurnakan. Yang dimaksud dengan

penyempurnaan adalah membuat sesuatu yang sudah baik menjadi
lebih baik. Kebutuhan akan penyempurnaan aturan hukum tanah
nasional ini sebenarnya sudah disadari sejak era Orde Baru. Namun,
hal ini baru dikemukakan sekarang karena ada kekhawatiran bahwa
dalam rezim tersebut—khususnya terkait kebijakan pembangunan
Orde Baru yang mengutamakan pertumbuhan—yang akan diha
silkan bukan penyempurnaan melainkan yang sebaliknya: revisi,
suatu perubahan yang menguntungkan golongan ekonomi kuat.
Menggarisbawahi apa yang dikemukakan di atas, diharapkan bahwa
kebijakan pembangunan nasional dapat berpegang pada TAP MPR
XWMPR/1998: mengutamakan kepentingan rakyat banyak.19

18 Ibid., hlm. 20.

19 Ibid.
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Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah. Surat tanda
bukti ini berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik
dan data yuridis sepanjang isinya sesuai dengan data lapangan yang
ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Hak atas tanah diberikan dan dinyatakan kepada pemilik tanah
dalam rupa sertifikat yang merupakan akta otentik. Jika pihak lain
menggugat, maka yang menggugatlah yang harus membuktikan bahwa
ada kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat maupun kebenaran
data fisik dan data yuridis yang tercantum pada sertifikat tersebut.
Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah kepada pemilik
baru sertifikat hak atas tanah bekas hak eigendom. Prasyaratnya,
sertifikat yang diterbitkan tersebut harus sesuai dengan data fisik
dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, sehingga
merupakan alat pembuktian yang kuat.
Bagi pemegang hak bertitel eigendom yang memenuhi syarat
Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa Hak Milik hanya
diberikan kepada WNI, hak eigendom dikonversi menjadi hak milik
dan diterbitkan sertifikat Hak Milik. Sedangkan kepada pemegang
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hak bertitel eigendom yang merupakan orang asing atau memiliki
dwi kewarganegaraan akan diberikan Hak Guna Bangunan. Konversi
ini dapat dilakukan sejak 24 September 1960 sampai 24 September
1980, dan setelah lewat batas waktu ini tanah-tanah tersebut kembali
dikuasai negara. Selanjutnya berdasarkan Keppres No. 32 Tahun
1979, terhadap tanah negara bekas hak eigendom dapat diajukan hak
oleh pemegang hak asal maupun penduduk yang telah menguasai fisik
tanah tersebut.
Perlindungan hukum diberikan bagi pemilik baru pemegang
sertifikat atas tanah negara bekas hak eigendom. Sertifikat sebagai
akta otentik hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum pasti jika pihak yang menggugat
berhasil membuktikan yang sebaliknya atas kebenaran sertifikat
tersebut.
Pendaftaran tanah yang belum terlaksana secara tuntas meng
akibatkan aparat BPN—apalagi majelis hakim di pengadilan—tidak
memiliki pengetahuan tentang riwayat, status, keadaan, letak dan
batas-batas, serta pemegang hak lama dan penguasaan fisik tanah
yang sedang disengketakan di pengadilan. Asas keterbukaan dalam
penerbitan sertifikat dijalankan lewat suatu pengumuman di surat
kabar, di kantor agraria setempat, atau di kelurahan. Namun, peng
umuman ini belum tentu terbaca atau diketahui oleh semua orang.
Yang paling mendasar, pengumuman tersebut justru tidak memberikan
pengetahuan tentang letak tanah sehingga acapkali orang lain tidak
dapat mengenali atau mengetahui posisi tanah tersebut sebelum
pemilik tanah menunjukkannya.
Ketidaksesuaian data yang disebabkan kesalahan dalam pener
bitan dua sertifikat atas tanah negara bekas hak eigendom yang
berbeda nomor dapat menimbulkan tumpang tindih letak fisik tanah
di lapangan. Hal ini bisa terjadi lantaran BPN menerbitkan sertifikat
tanah konversi hak eigendom tanpa tahu secara pasti letak tanah di
lapangan. Dalam peta, letak kedua nomor eigendom tersebut terlihat
berbeda tetapi dalam kenyataan letak tanah tersebut tumpang tindih
sehingga menimbulkan sengketa di antara para pemegang sertifikat.
Sengketa yang timbul ini rawan berkepanjangan dan sulit untuk
diselesaikan karena aparat BPN dan PEMDA yang tidak patuh, mereka
tetap melanjutkan proses penerbitan dan atau pengalihan sertifikat
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tanpa mengindahkan penetapan-penetapan dan putusan-putusan
pengadilan yang ada, sehingga jika pun putusan tersebut mempunyai
kekuatan hukum pasti akan sulit dieksekusi.
Sebenarnya BPN dapat mengoreksi kesalahan atas penerbitan
sertifikat tersebut. Tetapi jika para pihak tidak dapat begitu saja
menerima koreksi tersebut lantaran merasa bahwa oknum BPN
berpihak pada salah satu, masalah ini dapat bergulir ke pengadilan.
Jadi, kesalahan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan
data di lapangan akan potensial memunculkan sengketa pertanahan.
Namun jika para pihak yang bersengketa mau berdamai, persengketaan
pertanahan tersebut dapat lebih cepat terselesaikan.
Berdasarkan simpulan-simpulan dari studi ini dapat dirumuskan
setidaknya tiga poin masukan. Pertama, UUPA masih perlu dilengkapi,
terutama perihal pedoman tata cara pendaftaran hak atas tanah. Ini
penting agar sengketa tanah tidak terus muncul. Kedua, pemerintah
hendaknya segera menuntaskan program pendaftaran tanah di
Indonesia sehingga data di lapangan cocok dengan data yang telah
dibukukan BPN. Ketiga, segera dibentuk peradilan khusus pertanahan.
Peradilan ini berada di lingkungan peradilan umum yang menginduk
pada Mahkamah Agung RI untuk menangani sengketa kepemilikan
tanah dan arbitrase pertanahan untuk perkara ganti rugi atas
pembebasan tanah. Peradilan khusus pertanahan ini menggunakan
hukum acara yang khusus sehingga terhindarkan putusan yang tidak
berkualitas, tumpang tindih, dan tidak dapat dilaksanakan—sekalipun
telah mengikat secara hukum. Tidak diharapkan pula bahwa putusan
yang telah diambil malahan menimbulkan masalah baru.
Hukum acara pertanahan yang dimaksud ini seharusnya bukan
sekadar adopsi dari hukum acara perdata perihal tanah yang sudah
ada. Namun,perlu disusun pengaturan tentang pembuktian secara
formal dan material perihal hak atas tanah. Sebab sengketa pertanahan
punya karakteristik yang berbeda dengan sengketa perdata. Perkara
tanah tidak hanya bersangkut-paut dengan hukum privat tetapi juga
hukum publik. Oleh karena itu pengadilan wajib proaktif melakukan
penelitian dalam rangka memeriksa kebenaran surat-surat bukti yang
diajukan para pihak di persidangan.
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