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BAB II 

PENGUASAAN ATAS TANAH, HAK ATAS TANAH DAN 

PERALIHANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 

 

A.  Penguasaan Atas Tanah 

Penguasaan di dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 529 menegaskan: 

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang 

menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan 

perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku 

orang yang memiliki kebendaan itu.” 

Berdasarkan rumusan Pasal 529 KUHPerdata, Kartini Muljadi dan 

Gunawan Widjaja berpendapat bahwa:1 

“Dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa atau hak 

menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut 

kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut 

sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang 

tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa 

dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.” 

 

Menurut Boedi Harsono, penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua 

aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Penguasaan tanah secara yuridis 

dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan 

kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. 

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau 

larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang 

dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang 

                                                             
1 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa & Hak 
Milik (dalam Sudut Pandang KUH Perdata), Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 13. 
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merupakan isi hak penguasaan tanah itulah yang menjadi kriteria pembeda di 

antara hak-hak penguasaan atas tanah. Sebagai contoh, hak atas tanah yang 

disebut Hak Milik memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki 

tanpa batas waktu, sedangkan Hak Guna Usaha yang dibatasi jangka waktu 

penggunaan tanahnya.2 

 Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan 

umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara 

fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang, biarpun 

memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada 

kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Contoh, kalau tanah yang 

dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara 

fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam 

hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk 

menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik 

kepadanya.3 

B. Hak Atas Tanah Oleh Negara dan Oleh Warga 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, atau lebih dikenl dengan perbuatan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa: “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Penguasaan atas bumi, air, ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara 

                                                             
2 Boedi Harsono, Op.Cit., hlm. 24. 
3 Ibid. hlm. 23. 



18 
 

dikenal dengan sebutan Hak Menguasai Negara. Pasal 2 ayat (2) UUPA 

menetapkan bahwa hak menguasai negara memberi wewenang untuk:4 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 

dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 

ruang angkasa. 

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 

UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang yang dimaksud 

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 

hukum.”   

Hak atas permukaan, yang disebut hak atas tanah bersumber dari hak 

menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai 

oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia atau orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 

atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan hukum 

privat atau badan hukum publik.5 

                                                             
4 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)  
5 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Prenadamedia, Jakarta, 2015, h. 48. 
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Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, 

yaitu: “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi 

wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh 

bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan 

yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 

menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih 

tinggi,” wewenang dalam hak atas tanah berupa menggunakan tanah untuk 

keperluan mendirikan bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, 

misalnya penggunaan ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan 

ruang di atas tanah, misalnya di atas tanah didirikan pemancar. 

Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang 

kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari 

tanah yang dihakinya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak 

atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, 

toko, hotel, kantor, pabrik. Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian 

bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, 

misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. 

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh 

pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu:6 

1. Wewenang umum 

Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, 

air, dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang 

                                                             
6 Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 
1988, h. 4. 
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langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain 

yang lebih tinggi. 

2. Wewenang khusus 

Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak 

atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk 

kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak 

Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya mendirikan dan mempunyai 

bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna 

Usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, 

perikanan, peternakan, dan perkebunan.  

 Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA 

dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu : 

1) Hak Milik. 

2) Hak Guna Usaha. 

3) Hak Guna Bangunan. 

4) Hak Pakai. 

5) Hak Sewa untuk Bangunan. 

6) Hak Membuka Tanah. 

7) Hak memungut Hasil Hutan. 

8) Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas tanah 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya 
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sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53, Hak Gadai, Hak 

Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian. 

Kemudian terdapat 2 cara perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan 

hukum, yaitu:7 

1. Hak atas tanah diperoleh secara original. 

Yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum untuk 

pertama kalinya. Macam-macam hak atas tanah ini, adalah : 

a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang 

terjadi atas tanah negara. 

b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang berasal dari 

tanah Hak Pengelolaan. 

c. Hak Milik yang diperoleh dari perubahan Hak Guna Bangunan. 

d. Hak Guna Bangunan yang diperoleh dari perubahan Hak Milik. 

e. Hak Milik yang menurut Hukum Adat. 

f. Hak Milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari eks tanah milik 

adat. 

2. Hak atas tanah yang bersifat derivatif. 

Yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum secara 

turunan dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Macam-macam 

hak atas tanah ini, adalah: 

a. Seseorang atau badan hukum membeli tanah hak pihak lain. 

b. Seseorang atau badan hukum mendapatkan hibah tanah hak pihak lain. 

                                                             
7 Urip Santoso, Op.Cit., h. 53. 
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c. Seseorang atau badan hukum melakukan tukar menukar tanah hak 

dengan pihak lain. 

d. Seseorang mendapatkan warisan berupa tanah hak dari orang tuanya. 

e. Seseorang atau badan memperoleh tanah hak melalui lelang. 

Subjek hak atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau menguasai hak 

atas tanah, adalah :8 

1. Perseorangan 

a. Perseroan atau sekelompok orang secara bersama-sama warga 

negara Indonesia. 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

2. Badan hukum 

a. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, misalnya departemen, pemerintahan 

daerah, perseroan terbatas, yayasan. 

b. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indoensia, 

misalnya bank asing yang membuka kantor perwakilan di 

Indonesia. 

c. Badan hukum privat, misalnya perseoan terbatas, yayasan. 

d. Badan hukum Publik, misalnya departemen, pemerintahan daerah. 

Dasar aspek jangka waktu pemilihan atau penguasaannya, hak atas tanah 

dibagi mejadi 3, yaitu :9 

1. Hak atas tanah yang berlaku untuk selama-lamanya (tidak dibatasi oleh 

jangka waktu) 

                                                             
8 Ibid. h. 59. 
9 Ibid. h. 60. 
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Hak atas tanah ini dimiliki Hak Milik. Selama pemegang haknya masih 

memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, maka hak milik tersebut akan tetap 

berlaku. Sebaliknya kalau pemegang haknya tidak lagi memenuhi persyaratan 

sebagai subjek hak milik maka hak milik tersebut menjadi hapus. 

2. Hak atas tanah yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. 

Hak atas tanah ini, adalah : 

a. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha berjangka waktu untuk pertamakalinya paling lama 35 

tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan 

diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. 

b. Hak Guna Bangunan atas tanah negara 

Hak guna bangunan atas tanah negara berjangka waktu untuk pertama 

kalinya paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 

20 tahun, dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. 

c. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan  

Hak Guna Banguan atas tanah hak pengelolaan berjangka waktu untuk 

pertamakalinya paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 

paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui haknya untuk jangka waktu paling 

lama 30 tahun. Unutk perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak guna 

bangunan atas tanah hak pengelolaan harus ada persetujuan tertulis terlebih 

dahulu pemegang hak pengelolaan. 

d. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik 
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Hak guna banguan atas tanah hak milik berjangka waktu paling lama 30 

tahun, tidak dapat diperpanjang jangka waktunya, akan tetapi atas kesepakatan 

dengan pemilik tanah dapat diperbaharui haknya. 

e. Hak Pakai atas tanah negara 

Hak pakai atas tanah negara berjangka waktu untuk pertama kalinya paling 

lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan 

diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. 

f. Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan 

Hak pakai atas tanah hak pengelolaan berjangka waktu untuk pertama 

kalinya paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 

20 tahun, dan diperbaharui haknya untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. 

Unutk perpanjangan jangka waktu dan perbaharui hak atas tanah hak pengelolaan 

harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu pemegang hak atas pengelolaan. 

g. Hak Pakai atas tanah Hak Milik 

Hak pakai atas tanah hak milik berjangka waktu paling lama 25 tahun, 

tidak dapat diperpanjang jangka waktunya, akan tetapi atas kesepakatan dengan 

pemilik tanah dapat diperbaharui. 

h. Hak Sewa untuk Bangunan 

Jangka waktu hak sewa untuk bangunan berdasarkan kesepakatan dengan 

pemilik tanah. 

3. Hak atas tanah yang berlaku selama tanahnya digunakan untuk keperluan 

tertentu atau pelaksanaan  tugasnya. 

Hak atas tanah ini adalah hak pakai yang dikuasai oleh lembaga negara, 

lembaga pemerintahan Non-Departemen, pemerintahan provinsi, pemerintahan 
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kabupaten/kota, pemerintahan desa, perwakilan negara asing, perwakilan badan 

internasional, badan keagamaan, dan badan sosial. 

 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), peraturan pemerintah No. 40 

tahun 1996, dan peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 menetapakan bahwa hak 

atas tanah wajib daftar. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya melalui 

pendaftaran tanah secara sporadik dan pendafataran tanah secara sistematika 

menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat. Menurut pasal 1 angka 20 

peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, yang dimaksud sertifikat adalah surat 

tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf UUPA 

untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas suatu rumah 

susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku 

tanah yang bersangkutan. 

 Sertifikat berisi data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan 

mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang 

didaftarkan, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian 

bangunan diatasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum 

bidang tanah dan satuan rumah susun yang daftar, pemegang haknya dan pihak 

lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Esensi sertifikat hak atas tanah 

adalah surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang berisi salinan buku tanah yang 

memuat data fisik dan data yuridis, dan surat ukur yang memuat data fisik. 

 Serifikat diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota dan pejabat 

yang berwenang menandatangani sertifikat adalah:10 

                                                             
10 Ibid. h. 262. 
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a. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pendafaran tanah 

secara sporadik yang bersifat perseorangan atau individual. 

b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik yang bersifat massal. 

c. Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dalam pendaftaran tanah secara sistematik. 

Maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan sertifikat dalam kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah agar pemegang hak dengan 

mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya, 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang 

hak yang bersangkutan. Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah 

meliputi kepastian hak, subjek hak, dan objek hak. Jaminan perlindungan hukum 

dalam pendaftaran tanah adalah pemilik sertifikat tidak mudah mendapatkan 

gangguan atau gugatan dar pihak lain, pemilik sertifikat dapat mempertahankan 

haknya dari gangguan atau gugatan pihak lain. 

C. Hak Milik Atas Tanah  

Hak milik oleh UUPA diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. 

Belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur Hak Milik, yang memang 

perlu dibuat berdasarkan Pasal 50 ayat (1). Dalam UUPA, pengertian hak milik 

dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA, yakni: 

1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang 

dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 

6. 
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2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Sifat-sifat dari hak milik membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak 

milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas 

tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti hak itu merupakan hak yang “mutlak“ tak 

terbatas dan tidak dapat diganggu gugat”. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu 

bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, 

hak pakai, dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak 

atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (artinya paling) 

kuat dan terpenuh.11 

Jadi, sifat khas dari hak milik ialah hak yang turun-temurun, terkuat dan 

terpenuh. Bahwa hak milik merupakan hak yang kuat, berarti hak itu tidak mudah 

terhapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, 

hak tersebut wajib didaftar.12  

Hak milik mempunyai sifat turun-temurun, artinya dapat diwarisi oleh ahli 

waris yang mempunyai hak atas tanah. Hal ini berarti hak milik tidak bisa 

ditentukan berdasarkan  jangka waktunya seperti misalnya, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup 

orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjutkan oleh ahli 

warisnya setelah ia meninggal dunia. Tanah yang menjadi objek hak milik 

(hubungan hukumnya) itu pun tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan hak 

milik tidak berganti-ganti, melainkan tetap sama.13 

                                                             
11 Boedi Harsono, op. cit., hlm. 12. 
12 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama, Jambatan, Jakarta, 1971, hlm. 
55. 
13 Ibid. 
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“Terpenuh” maksudnya hak milik itu memberikan wewenang yang paling 

luas kepada yang mempunyai hak jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. 

Hak milik bisa merupakan induk dari hak-hak lainnya. Artinya, seorang pemilik 

tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang kurang dari 

hak milik: menyewakan, membagihasilkan, menggadaikan, menyerahkan tanah 

itu kepada orang lain dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Hak milik tidak 

berinduk kepada hak atas tanah lain, karena hak milik adalah hak yang paling 

penuh, sedangkan hak-hak lain itu kurang penuh. Dilihat dari peruntukannya, hak 

milik tidaklah terbatas. Adapun hak guna bangunan untuk keperluan bangunan 

saja, hak guna usaha terbatas hanya untuk keperluan usaha pertanian dan bisa 

untuk bangunan. 

Selama tidak ada pembatasan-pembatasan dari pihak penguasa, maka 

wewenang dari seorang pemilik, tidak terbatas. Seorang pemilik bebas dalam 

mempergunakan tanahnya. Pembatasan itu ada yang secara umum berlaku 

terhadap masyarakat, dan ada juga yang khusus, yaitu terhadap tanah yang 

berdampingan, harus saling menghormati. Sifat dan ciri-ciri hak milik:14 

1) Hak milik adalah hak yang terkuat (Pasal 20 UUPA) sehingga 

harus didaftarkan. 

2) Dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya. 

(Pasal 20 UUPA). 

3) Dapat dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat. (Pasal 20 jo. 

Pasal 26 UUPA). 

                                                             
14 Ibid., hlm. 54. 
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4) Dapat menjadi induk dari hak-hak atas tanah yang lain, dapat 

dibebani dengan hak-hak atas tanah lain. 

5) Dapat dilepaskan oleh yang mempunyai hak atas tanah. (Pasal 25 

UUPA). 

6) Dapat diwakafkan. (Pasal 49 ayat (3) UUPA). 

D. Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat 

Terdapat bermacam-macam sertifikat hak atas tanah berdasarkan objek 

pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), 

Peraturan Pemerintah No.  40 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997, yaitu: 

1. Sertifikat Hak Milik. 

2. Sertifikat Hak Guna Usaha. 

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah negara. 

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan. 

5. Sertifikat Hak Pakai atas tanah negara. 

6. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. 

Hak atas tanah yang tidak diterbitkan sertifikat, akan tetapi hanya dicatat 

dalam buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adalah: 

1. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik. 

2. Hak Pakai atas tanah Hak Milik. 

3. Hak Sewa untuk Bangunan. 

E. Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli 

Menurut KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak 

yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas) 
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suatu benda dan pihak lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan 

sesuai Pasal 1457. Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli dianggap telah 

terjadi antara kedua belah pihak pada saat  dicapai kata sepakat mengenai benda 

yang diperjualbelikan beserta harganya walaupun benda belum diserahkan dan 

harga belum dibayar. Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 

26 yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal-pasal 

lainnya, tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai 

dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang 

disengaja untuk memindahkan hak atas kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, 

tukar-menukar, dan hibah wasiat. Meskipun dalam pasal hanya disebutkan 

dialihkan, didalamnya termasuk perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah 

karena jual beli.  

  Yang dimaksud dengan jual beli itu sendiri oleh UUPA tidak diterangkan 

secara jelas, tetapi mengingat Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanah 

Nasional kita adalah Hukum Adat, maka pengertian jual beli tanah menurut 

Hukum Tanah Nasional adalah pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat. 

Hukum Adat yang dimaksud dalam Pasal 5 tersebut sudah disempurnakan/Hukum 

Adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional. 

Pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat merupakan perbuatan 

pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang.15 Sifat tunai berarti bahwa 

penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat 

riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah 

terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam Putusan MA No. 271/K/Sip/1956 dan No. 

                                                             
15 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 
hlm. 71. 
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840/K/Sip/1971. Sifat terang dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual 

beli itu disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang 

mengetahui hukum dan kehadiran Kepala Desa mewakili warga masyarakat desa 

tersebut. Sekarang sifat terang jual beli dilakukan menurut peraturan tertulis yang 

berlaku. Dengan terjadinya jual beli, hak milik atas tanah belum beralih kepada 

pembeli walaupun harga sudah dibayar dan tanah sudah diserahkan kepada 

pembeli. 

 Sejak berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan 

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para 

pihak di hadapan  PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya 

jual beli di hadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang 

gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta jual beli yang 

ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual 

kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat 

tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli 

yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan bahwa benar 

telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya dan 

pembayaran harganya. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan 

perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa 

penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Akan tetapi, 

hal itu baru diketahui oleh para pihak dan ahli warisnya, karenanya juga mengikat 
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para pihak oleh ahli warisnya karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi 

umum.16 

 Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. 

1. Syarat materiil 

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. 

Pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk 

memiliki tanah yang akan dibelinya. Untuk menentukan berhak atau 

tidaknya si pembeli memperoleh hak atas tanah yang dibelinya tergantung 

pad hak apa yang ada pada tanah tersebut, apakah hak milik, hak guna 

bangunan, atau hak pakai. Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak 

milik atas tanah hanya warga Indonesia tunggal dan badan-badan hukum 

yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pembeli 

mempunyai kewarganegaraan asing di samping kewarganegaraan 

Indonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidak dikecualikan 

oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukum dan tanah 

jatuh pada negara (Pasal 26 ayat (2) UUPA). 

b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan. 

Yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang 

yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik 

sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri 

tanah itu. Akan tetapi, bila pemilik tanah adalah dua orang maka yang 

berhak menjual tanah itu ialah kedua orang itu bersama-sama.17 

                                                             
16 Boedi Harsono, Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 
Jakarta, 1997, hlm. 296. 
17 Effendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 2. 
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c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak 

sedang dalam sengketa. 

Mengenai tanah-tanah hak yang dapat diperjualbelikan telah 

ditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha (Pasal 

28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakai (Pasal 41). Jika salah satu 

syarat materil ini tidak dipenuhi, dalam arti penjual bukan merupakan 

orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli tidak memenuhi 

syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah atau tanah, yang 

diperjualbelikan sedang dalam sengketa atau merupakan tanah yang tidak 

boleh diperjualbelikan, maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah. Jual 

beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal demi 

hukum. Artinya, sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi 

jual beli.18 

2. Syarat formal 

Setelah semua persyaratan materil dipenuhi maka PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah) akan membuat akta jual belinya. Akta jual beli 

menurut Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 harus dibuat oleh PPAT. Untuk 

mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam setiap peralihan hak 

atas tanah, PP No. 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana dari UUPA 

telah menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan 

hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di 

hadapan PPAT.19 

                                                             
18 Ibid. 
19 Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 23. 



34 
 

 Sebelum akta jual beli dibuat PPAT, maka disyaratkan bagi para 

pihak untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAT, 

yaitu: 

1) Jika tanahnya sudah bersertifikat: sertifikat tanahnya yang asli dan 

tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya. 

2) Jika tanahnya belum bersertifikat: surat keterangan bahwa tanah 

tersebut belum bersertifikat, surat-surat tanah yang ada yang 

memerlukan penguatan oleh Kepala Desa dan Camat, dilengkapi 

dengan surat-surat yang membuktikan identitas penjual dan 

pembelinya yang diperlukan untuk persertifikatan tanahnya setelah 

selesai dilakukan jual beli. 

Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut 

ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah 

untuk pendaftaran pemindahan haknya (Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997). Akta 

PPAT sendiri terkait dengan keperluan penyerahan secara yuridis (juridische 

levering) di samping penyerahan nyata (feitelijk levering). Kewajiban 

menyerahkan surat bukti milik atas tanah yang dijual sangat penting, karena itu 

Pasal 1482 KUHPerdata menyatakan “kewajiban menyerahkan suatu barang 

meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi 

pemakainnya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika itu ada.” Jadi, 

penyerahan sebidang tanah meliputi penyerahan sertifikatnya. Berdasarkan PP 

No. 24 Tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dilakukan 

dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai 

dengan penyerahan yuridis (juridische levering), yaitu penyerahan yang harus 
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memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat, dilakukan 

melalui prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan dokumen, dibuat oleh/di 

hadapan PPAT.20 

Mengenai fungsi akta PPAT dalam jual beli, Mahkamah Agung dalam 

putusannya No. 1363/K/Sip/1997 berpendapat bahwa Pasal 19 PP No. 10 Tahun 

1961 secara jelas menentukan bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan 

tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu 

jual beli tanah. Menurut Boedi Harsono, akta PPAT berfungsi sebagai alat 

pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut masih 

dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan tetapi, dalam sistem 

pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 (yang sekarang sudah 

disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997), pendaftaran jual beli itu hanya 

dapat (boleh) dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Orang yang 

melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat 

memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum. 21 

Dalam Yurisprudensi MA No. 123/K/Sip/1971, pendaftaran tanah 

hanyalah perbuatan administrasi belaka, artinya bahwa pendaftaran bukan 

merupakan syarat bagi sahnya atau menentukan saat berpindahnya hak atas tanah 

dalam jual beli. Menurut ketentuan UUPA, pendaftaran merupakan pembuktian 

yang kuat mengenai sahnya jual beli yang dilakukan terutama dalam hubungannya 

dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Administrasi pendaftaran bersifat 

terbuka sehingga setiap orang dianggap mengetahuinya. 22 

                                                             
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 55. 
21 Op. cit., Boedi Harsono, hlm. 52. 
22 Op. cit., Adrian Sutedi. hlm. 79. 
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Pasal 19 UUPA mengatur mengenai pendaftaran tanah. Dan sebagai 

pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah itu dikeluarkanlah 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut 

Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa objek pendaftaran tanah adalah 

bidang-bidang yang dipuyai dengan hak milik, HGU, HGB, hak pakai, tanah hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan 

tanah negara. Didaftar maksudnya dibukukan dan diterbitkan tanda bukti haknya. 

Tanda bukti hak itu disebut sertifikat hak tanah yang terdiri atas salinan buku 

tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul. Sertifikat itu 

merupakan alat bukti yang kuat, maksudnya bahwa keterangan-keterangan yang 

tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai 

keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang 

membuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan kekuatan sertifikat sebagai alat 

bukti sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang 

menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat 

dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya 

harus diterima sebagai data yang benar, sepanjang data fisik dan data yuridis 

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suatu surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan. 

Bagi tanah-tanah yang telah bersertifikat, proses pendaftaran peralihan 

hanyalah dengan cara membubuhkan catatan pada lajur-lajur yang terdapat pada 

halaman ketiga dari buku tanah dan sertifikat hak atas tanahnya. Kalau peralihan 

hak itu untuk pertama kali, maka selain mencatat peralihan hak itu, nama 
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pemegang hak yang tertulis pada halaman dua dicoret. Proses pendaftaran bagi 

tanah yang belum bersertifikat tentunya memakan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan proses pendaftaran tanah yang sudah bersertifikat karena 

diperlukan penerbitan sertifikatnya dulu sebelum mencatat peralihan haknya. 

Adapun untuk menerbitkan sertifikatnya itu harus melalui proses seperti 

pengumuman, pengukuran tanahnya, dan sebagainya.  

Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan peralihan hak atas tanah 

melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 

PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk 

dibuatkan akta peralihan hak tersebut, pihak yang memindahkan hak dan pihak 

yang menerima hak harus menghadap PPAT. Masing-masing pihak dapat diwakili 

oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa yang sah untuk melakukan perbuatan 

hukum tersebut.23 Pihak yang harus memenuhi syarat subjek dari tanah yang akan 

dibelinya itu. Demikian pula pihak yang memindahkan hak, harus pula memenuhi 

syarat yaitu berwenang memindahkan hak tersebut, untuk itu PPAT berkewajiban 

mengadakan penyelidikan. Pembuatan akta peralihan hak atas tanah dihadiri oleh 

para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan 

oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak 

sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu (Pasal 38 PP No. 24 Tahun 1997). 

Kemudian selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanginya akta 

tersebut, PPAT wajib untuk mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan (Pasal 40 PP 

No. 24 Tahun 1997). 

                                                             
23 Op. cit, Effendi Perangin, hlm. 12. 
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Dalam pendaftaran itu, pemindahan haknya yang didaftarkan dalam buku 

tanah dan dicatat peralihan haknya kepada penerima hak dalam sertifikat. Dengan 

demikian penerima hak mempunyai alat bukti yang kuat atas tanah yang 

diperolehnya. Perlindungan hukum tersebut dengan jelas disebutkan dalam Pasal 

32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa suatu bidang tanah yang sudah 

diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya 

sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan 

kepada Kantor Pertanahan/kepada Pengadilan. 

Pendaftaran di sini bukan merupakan syarat terjadinya pemindahan hak 

karena pemindahan hak telah terjadi setelah dilakukan jual belinya di hadapan 

PPAT. Dengan demikian jual beli tanah telah sah dan selesai dengan pembuatan 

akta PPAT dan akta PPAT tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadi jual beli, 

yakni bahwa pembeli telah menjadi pemiliknya dan pendaftaran peralihan hak di 

Kantor Agraria bukanlah merupakan syarat bagi sahnya transaksi jual beli tanah 

dan pendaftaran di sini hanya berfungsi untuk memperkuat pembuktiannya 

terhadap pihak ketiga atau umum.24 Memperkuat pembuktian memiliki makna 

untuk memperkuat pembuktian mengenai terjadinya jual beli dengan mencatat 

pada buku tanah dan sertifikat hak tanah yang bersangkutan, sedangkan 

memperluas pembuktian dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas karena 

                                                             
24 Op. cit, Bachtiar Effendie, hlm. 84. 
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dengan dilakukannya pendafaran jual belinya maka diketahui oleh pihak ketiga 

yang berkepentingan. 

Suatu Yurisprudensi jual beli telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah 

Agung No. 350 K/Sip/1968 yang menyatakan “jual beli adalah bersifat obligatoir 

sedangkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan baru berpindah bila barang 

tersebut telah diserahkan secara yuridis”. Dalam Pasal 26 UUPA, peralihan hak 

milik melalui jual beli hanya bisa dilakukan oleh WNI. Apabila pembelinya warga 

negara asing, maka Badan Pertanahan Nasional akan mengubah hak milik 

menjadi hak pakai. Perjanjian jual beli yang dibuat secara lisan tidak mempunyai 

kekuatan hukum, karena hal terpenting, kekuatan hukum dari perjanjian adalah 

perbuatan. 

Dengan terjadinya jual beli, hak milik atas tanah belum beralih kepada 

pembeli walaupun harga sudah dibayar dan tanah sudah diserahkan kepada 

pembeli. Hak milik atas tanah baru beralih kepada pembeli jika telah dilakukan 

penyerahan yuridis (juridische levering), yang wajib diselenggarakan dengan 

pembuatan akta di hadapan dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah  

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata. Pendaftaran merupakan 

pembuktian, dan pendaftaran merupakan syarat sahnya peralihan hak. 

 

 


