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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Yayasan 

1. Pengertian Yayasan 

Pengakuan badan hukum terhadap Yayasan di Indonesia pada awalnya hanya 

didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi. Namum tidak diketahui dengan 

pasti saat Yayasan menjadi badan hukum, sebab tidak ada ketentuan yang 

mengatur hal tersebut. 

Meskipun belum ada Undang-Undang yang secara tegas menyatakan 

Yayasan sebagai badan hukum namun beberapa pakar hukum Indonesia, 

berpendapat bahwa Yayasan merupakan badan hukum. Untuk dapat mengetahui 

apakah yayasan itu, ada beberapa pandangan para ahli antara lain : 

a. Menurut Poerwadarminta dalam kamus umumnya memberikan   

pengertian yayasan sebagai berikut8:  

1. Badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti 

sekolah dan sebagainya (sebagai badan hukum bermodal, tetapi tidak 

mempunyai anggota); 

2. Gedung-gedung yang teristimewa untuk sesuatu maksud yang tertentu 

seperti rumah sakit, dan sebagainya. 

b. Menurut Achmad Ichsan, Yayasan tidaklah mempunyai anggota, karena 

yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang 

atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan 

                                                             
8WJS. Poerwadarminta. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.1154   
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dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya dapat berupa Pemerintah atau 

orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur 

pelaksanaan tujuan itu.9 

c. Menurut Zainul Bahri dalam kamus umumnya memberikan suatu definisi 

yayasan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan 

bantuan untuk tujuan sosial.10 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 

merupakan titik terang bagi lembaga Yayasan yang sudah lama tumbuh dan 

berkembang tanpa adanya landasan hukum formal yang mengatur di Indonesia. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan merupakan 

badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan 

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan 

yang tidak mempunyai anggota. 

Kenyataan di dalam praktek, memperlihatkan bahwa apa yang disebut 

Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala 

macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang nonkomersial maupun 

yang secara tidak langsung bersifat komersial.11 

 

 

                                                             
9 Achmad Ichsan. 1993. Hukum Dagang (Cet. Ke-5). Jakarta: Pradnya Paramitha. Hlm.110 
10 Zainul Bahri. 1996. Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik (Cet. Ke-1). Bandung: PT 

Angkasa. Hlm.367 
11 Chatamarrasjid Ais. 2002. Badan Hukum Yayasan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm.81 
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2. Dasar Hukum Yayasan 

Sejak tanggal 6 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang-

Undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001. Seperti diketahui, sebelum dilahirnya Undang-Undang tersebut pendirian 

yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan, doktrin, dan 

yurisprudensi. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa12: 

a. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang 

mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat 

yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga 

beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian; 

b. Doktin adalah keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan; 

c. Yurisprudensi adalah pendapat sarjana hukum terkemuka yang besar 

pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat mengatasi 

berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam 

mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam Undang-Undang tersebut ternyata 

dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan 

perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan 

terhadap Undang-Undang tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih 

menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang 

benar kepada masyarakat. 

                                                             
12 R. Soeroso.2001. Pengantar Ilmu Hukum (cetakan ke 4). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.151 



17 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penyempurna dari 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk 

lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman 

yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan 

fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di 

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 

3. Pendirian Yayasan 

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Yayasan, Yayasan didirikan oleh 1 (satu) 

orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai 

kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan 

karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi 

milik badan hukum yayasan. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat 

wasiat, dalam hal ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan 

maksud pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak 

yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima 

wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.13 

Kedudukan yayasan sebagai badan hukum diperoleh bersamaan pada waktu 

berdirinya yayasan itu. Dalam pendirian yayasan untuk memperoleh status badan 

hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas 

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana 

disebutkan bahwa : 

                                                             
13 Op.Cit. Chatamarrasjid Ais. Hlm.23 
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a. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan 

yang dilakukan oleh akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk 

memperoleh pengesahan dari Menteri; 

b. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud, pendiri atau 

kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui 

Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut; 

c. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri 

dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak 

tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani; 

d. Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud diberikan atau 

ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 

4. Organ-organ Yayasan 

Menurut Undang-UndangNomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 2 disebutkan bahwa 

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. 

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa : 

a. Pembina 

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa Pembina 

adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan 

kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. 

Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan yang mempunyai 

kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang 
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menyangkut Yayasan, yang tidak dapat diserahkan pada organ lain oleh 

Undang-Undang Yayasan ataupun Anggaran Dasar Yayasan. Adapun 

kewenangan yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) 

Undang-Undang Yayasan yang meliputi: 

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota 

Pengawas; 

3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar 

Yayasan; 

4. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan; 

5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran 

Yayasan. 

Pembina juga merupakan organ tertinggi dalam Yayasan jika 

dibandingkan dengan organ lain seperti Pengurus ataupun Pengawas. 

Diciptakannya organ Pembina, sebagai pengganti Pendiri disebabkan dalam 

kenyataannya, Pendiri Yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali, 

yang diakibatkan karena Pendiri meninggal dunia ataupun mengundurkan 

diri. Keadaaan dimana tidak ada seorang pun Pendiri atau Pendiri hanya 

tinggal satu orang memberikan kesempatan pada Pendiri yang masih ada 

untuk memanipulasi Yayasan untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang sama 

juga dapat dilakukan Pengurus dalam hal ketiadaan Pendiri. Adapun organ 
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Pembina ini merupakan suatu hal yang baik untuk menghindarkan hal-hal 

yang mengakibatkan Yayasan beralih dari tujuannya.14 

Dalam hal terjadinya kekosongan Pembina, apakah dikarenakan meninggal 

dunia atau pengunduran diri, dan tidak adanya anggota Pembina lain yang 

dapat mengisi kekosongan tersebut, sesuai dengan yang tercantum dalam 

Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, paling lambat 30 hari terhitung 

sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib 

mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota Pembina. Adapun 

pengangkatan anggota Pembina tersebut dengan memerhatikan Pasal 28 ayat 

(3) Undang-Undang Yayasan, yakni anggota Pembina yang diangkat dinilai 

memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.15 

Pengangkatan anggota Pembina dilakukan berdasarkan dengan rapat 

anggota Pembina. Pengangkatan Pembina juga tidak selalu didasarkan pada 

siapa Pendirinya, dalam artian tidak selamanya seorang Pembina adalah 

Pendiri Yayasan. Adapun kualifikasi yang dapat dijadikan Pembina yakni 

orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan (dikarenakan pendirilah yang 

merancang tujuan maupun maksud pendirian Yayasan), atau seseorang yang 

berdedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan yang 

bukan seorang Pengurus atau Pengawas (agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam menjalankan kewenangan dan tugas). 

 

 

                                                             
14 Ibid. Chatamarrasjid Ais. Hlm.7 
15 Ibid. Hlm.8 
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b. Pengurus 

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Yayasan, Pengurus adalah organ 

Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat 

diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu 

melakukan perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai 

Pembina atau Pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang 

tindih kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pembina, pengurus dan 

pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. 

Struktur kepengurusan sebagaimana ditentukan dalam UU Yayasan, 

terdapat susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) bagian 

yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. 

Mengenai pengangkatan Pengurus Yayasan dilakukan oleh Pembina dalam 

rapat Pembina. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pengurus 

yang diangkat akan mengurus Yayasan selama 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk mengurus Yayasan dalam 1 (satu) kali masa jabatan. 

Akan tetapi setelah perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 

pada Pasal 32 ayat (2) tidak membatasi jangka waktu kepengurusan, dan 

diserahkan masa jabatannya kepada apa yang ditentukan dalam Anggaran 

Dasar Yayasan. 

Pada Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya 

Pengurus wajib menanamkan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk 
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kepentingan dan tujuan Yayasan. Adapun kewajiban dari Pengurus Yayasan 

ialah16: 

1. Membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan 

mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha Yayasan; 

2. Membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti 

pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan; 

3. Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut 

wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari asas 

keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus 

dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baiknya. 

Apabila Pengurus dinyatakan bersalah dalam melakukan kepengurusan 

Yayasan dan tindakannya tersebut membawa kerugian bagi Yayasan, 

masyarakat ataupun Negara, berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tesebut memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan 

manapun. 

Sedangkan apabila Pengurus melakukan perbuatan yang merugikan 

Yayasan, maka Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa 

kepengurusannya berakhir berdasarkan Rapat Pembina. Ketika terjadinya 

pergantian Pengurus, yang memberitahukan kepada Menteri ialah Pengurus 

                                                             
16 Ibid. Hlm.12 
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yang baru dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal penggantian. 

c. Pengawas 

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan 

serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan 

Yayasan, pernyataan tersebut tercantum pada Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang Yayasan. 

Pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 

menyebutkan bahwa Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan 

keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali. Dalam hal ini yang dapat diangkat menjadi Pengawas 

adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, yang 

disebutkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan tidak boleh merangkap sebagai 

Pembina atau Pengurus, yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (4). 

Dalam menjalankan kegiatan Yayasan, Pengawas wajib dengan itikad baik 

dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. 

Terdapat di Pasal 43 Undang-Undang Yayasan, Pengawas diberi kewenangan 

untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus. Dalam catatan 

pemberhentian sementara ini dilakukan dengan alasan yang jelas dan dapat 

membuktikan pelanggaran yang dibuat oleh anggota Pengurus tersebut. 

Pengawas diwajibkan untuk melapor secara tertulis kepada Pembina dalam 

tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian. Berdasarkan 

laporan tersebut, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang 
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bersangkutan untuk membela diri dalam tempo 7 (tujuh) hari. Dan dalam 

tempo paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pembelaan diri anggota. 

Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan 

keputusan rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan 

penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan 

dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan 

pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

permohonan pembatalan diajukan. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 46 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

5. Kegiatan Usaha Yayasan 

Undang-Undang Yayasan memberikan kesempatan bagi Yayasan untuk 

melakukan kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3, Pasal 7, dan 

Pasal 8. 

a. Pasal 3 

(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang 

pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan 

usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha; 

(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada 

Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 

Dari ketentuan diatas, kegiatan usaha yayasan adalah untuk menunjang 

pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, 
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keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang 

menjadi organ yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, 

upah, atau honor tetap. Ketentuan dalam ayat (2) diatas, lebih mempertegas 

bahwa kegiatan usaha dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan yayasan dan 

bukan untuk kepentingan organ yayasan.17 

b. Pasal 7 

(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai 

dengan maksud dan tujuan yayasan; 

(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha 

yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut 

paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai 

kekayaan Yayasan; 

(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang 

merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota 

Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). 

c. Pasal 8 

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

                                                             
17 Op.Cit. Chatamarrasjid Ais. Hlm.4 
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Penjelasan dari Pasal 8 diatas menurut Undang-Undang Yayasan adalah 

kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, 

termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan 

konsumen, Pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.  

Ketentuan di dalam pasal-pasal diatas, dalam hubungan tersebut bahwa 

yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, atau lebih tegas dapat melakukan 

kegiatan usaha yang memperoleh laba, tetap mengejar laba bukanlah tujuannya. 

Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, baik 

dengan menjadi peserta dari suatu badan usaha, maupun dengan mendirikan suatu 

badan usaha baru, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan.18 

 

B. Tinjauan tentang Hak Milik Atas Tanah 

1. Pengertian Hak Milik 

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan, pengertian hak milik 

dirumuskan dalam Pasal 20. Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa “Hak 

milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA terdapat 

sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lain yaitu: Turun-temurun 

artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih 

hidup dan bila pemiliknya telah meninggal dunia maka hak miliknya dapat 

dilanjutkan oleh ahli warisnya, sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak 

                                                             
18 Ibid. Hlm.5 
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milik; Terkuat artinya hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, 

misalnya dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak lainnya. Hak 

milik atas tanah ini wajib didaftarkan; Terpenuh artinya hak milik atas tanah telah 

memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan 

tanahnya.19 

Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Dari segi bahasa, ada 

perbedaan antara “beralih” dan “dialihkan”. Peristiwa “beralih” (bentuk aktif) 

dapat terjadi tanpa adanya sesuatu subjek yang melakukan pengalihan. Di sini, 

tidak diperlukan suatu subjek movens (menggerakkan). Peralihan hak milik atas 

tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang asing, kepada 

seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan, atau kepada badan hukum 

yang tidak ditunjuk oleh pemerintah adalah batal karena hukum dan tanahnya 

jatuh kepada negara. Artinya, tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara. Sedangkan peristiwa “dialihkan” (bentuk pasif), yang harus 

ada suatu subjek movens. Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan 

atau pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali lelang dibuktikan dengan 

berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat dan kantor lelang.20 

 

 

                                                             
19 Tomasia Maria De Deus. 2015. Pelaksanaan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Kas Desa (Oleh 

Gereja Katolik) di Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Yogyakarta. 
Fakultas Hukum. Universits Atma Jaya Yogyakarta. Hlm.24 

20 Soewito Widakdo. 1997. Hak-hak Atas Tanah: Perolehan Permasalahan dan 
Perkembangannya. Surabaya. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan. Vol. II No. 1. 
Fakultas Hukum. UWKS. Hlm.76 
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2. Subyek Hak Milik 

Berdasarkan Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai 

berikut: 

1. Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik; 

2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai 

hak milik dan syarat-syaratnya; 

3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak 

milik karena pewarisan-pewarisan, wasiat atau pencampuran harta karena 

perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak 

milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu 

tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya 

itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak 

dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh 

kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 

membebaninya tetap berlangsung; 

4. Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 

kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak 

milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) pasal ini. 

Berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dengan pertimbangan tertentu, hak milik 

dapat dipunyai oleh badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yaitu sebagai berikut: 

a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut bank negara); 
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b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 

Nomor 139); 

c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria 

setelah mendengar Menteri Agama; 

d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah 

ditunjuk Menteri Sosial yang terkait. 

Penunjukan badan-badan hukum tersebut dilakukan berdasarkan 

pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, serta untuk keperluan-

keperluan yang menurut sifatnya menghendaki penguasaan tanah dengan hak 

milik, dengan ketentuan sebagai berikut21: 

a. Bagi Bank Negara dapat diberikan hak milik atas tanah yang dipergunakan 

sebagai tempat bangunan yang diperlukan guna menunaikan tugasnya serta 

untuk perumahan pegawainya; 

b. Perkumpulan Koperasi Pertanian dapat mempunyai hak milik atas tanah 

pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang 

Pengadaan Tanah; 

c. Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah 

yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung 

berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. 

 

                                                             
21 Op.Cit. Tomasia Maria De Deus. Hlm.26 



30 
 

3. Terjadinya Hak Milik 

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Hukum Adat 

Dasar ketentuan tersebut bersumber pada Pasal 56 UUPA yang 

menentukan bahwa “Selama undang-undang mengenai Hak Milik 

sebagaimana dalam Pasal 50 Ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku 

adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan 

lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang”. 

Terjadinya hak atas tanah menurut hukum adat biasanya bersumber pada 

pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. 

Cara-cara tersebut kemudian akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang 

merugikan kepentingan umum, sebab pembukaan hutan yang tidak teratur dan 

membabibuta tentu pada gilirannya akan menyebabkan akibat yang sangat 

merugikan. Pemerintah tidak menentukan dalam bentuk undang-undang 

melainkan baru memberikan pedoman untuk dapat menentukan bahwa suatu 

hukum adat tersebut masih ada dan berlaku di daerah setempat yaitu 

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat, yaitu bahwa penentuan masih adanya hak ulayat dan pengaturan 

lebih lanjut pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut didalam Peraturan Daerah 

(Perda), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang bersangkutan untuk 

melakukan penelitian dan penentuan oleh Pemerintah Daerah dengan 

mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada 
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di daerah yang bersangkutan, lembaga Swadaya masyarakat dan Instansi yang 

mengelola sumber daya alam.22 

b. Menurut Penetapan Pemerintah 

Hak milik atas tanah menurut penetapan pemerintah ini terjadi karena 

permohonan pemberian hak milik atas tanah (semula berasal dari tanah 

negara) oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang 

ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah semua terpenuhi, 

BPN menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH tersebut 

wajib didaftarkan oleh pemohon kepada kepala kantor pertanahan 

kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan 

sebagai sertifikat hak milik atas tanah.23 

c. Menurut ketentuan Undang-Undang 

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang-undang artinya 

undang-undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik 

atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Tanah milik 

adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum 

tanah nasional yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 

tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. 

Konversi hak-hak atas tanah adalah penyesuaian hak lama atas tanah 

menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan 

menurut A.P Parlindungan, konversi hak-hak atas tanah adalah bagaimana 

                                                             
22 Juosfiel Sadpri Pansariang. 2014. Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah 

di Indonesia. Lex Privatum. Vol.II No. 3. Hlm.29 
23 Ibid. Hlm.29 
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pengaturan dari hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA 

untuk masuk dalam sistem UUPA.24 

Dalam UUPA terdapat 3 (tiga) jenis konversi yaitu : 

a. Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah hak barat; 

b. Konversi hak atas tanah, berasal dari hak Indonesia; 

c. Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah bekas Swapraja. 

4. Hapusnya Hak Milik 

Hapusnya hak milik diatur didalam Pasal 27 UUPA yang menentukan 

bahwa25: 

a. Tanahnya jatuh ketangan Negara : 

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18; 

Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya 

atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi dengan syarat-syarat 

demi kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara 

serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut 

dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Pencabutan hak milik 

atas tanah baru dapat dilaksanakan apabila pelaksanaannya dilakukan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada 

diatasnya, sehingga tanah hak milik tersebut menjadi tanah negara. 

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 

                                                             
24 Ibid. Hlm.31 
25 Nur Aisah. 2013. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah dalam Mewujudkan Tertib 

Administrasi Pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Yogyakarta. 
Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm.7 
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Suatu hak atas tanah hapus apabila dilepaskan secara sukarela oleh 

pemegang hak atas tanah tersebut. Pelepasan ini menyebabkan tanah 

tersebut menjadi tanah negara. 

3. Karena diterlantarkan; 

Penelantaran tanah dapat menyebabkan hapusnya suatu hak atas 

tanah karena tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan hak atas 

tanah tersebut. Adapun mekanisme penghapusan tanah yang 

diterlantarkan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah 

Terlantar. Oleh karena itu, hak milik atas tanah tersebut menjadi tanah 

negara. 

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) 

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) menentukan bahwa :  

Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini 

memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 

pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara 

Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-

undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu 

didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 

hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 

lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena 

hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa 

hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.  
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Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA menentukan bahwa : 

Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan pemberian dengan wasiat, 

dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung dan 

tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada 

seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum 

kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat 

(2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, 

dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 

berlangsung. 

b. Tanahnya musnah. 

Istilah musnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu 

secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai 

dengan isi atau kewenangan haknya. Contohnya tanah yang hilang terkikis 

erosi sungai maupun pantai. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut 

masih dapat ditemukan, akan tetapi karena sudah tidak dapat mendukung 

penggunaannya secara layak, maka haknya hapus menjadi tanah negara. 

 

C. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran berasal dari kata cadastre (Inggris), kadaster (Belanda), suatu 

istilah teknis untuk suatu rekaman (record), menunjukkan kepada luas, nilai, dan 

kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Dalam bahasa Latin disebut capistrum 
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yang berarti suatu registrasi atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak 

tanah, sedangkan dalam bahasa Romawi disebut Capotatio Terrens, dalam artian 

yang tegas cadastre adalah record atau rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah, 

dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan.26 

Pengertian pendaftaran tanah yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan atau suatu kegiatan yang saling berkesinambungan dan tidak dapat 

terputus, yaitu melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian 

data, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar 

mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk bentuk pemberian surat 

tanda bukti hak bagi bidang tanah yang sudah ada haknya. 

Menurut Boedi Harsono, pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai 

bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan 

tujuan tertentu.27 

Sedangkan menurut AP. Parlindungan berpendapat bahwa pendaftaran tanah 

berasal dari kata “cadastre” suatu istilah teknis dari suatu “record” (rekaman) 

menunjukan kepada luas nilai kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Dalam 

arti yang tegas “cadaster” adalah “record” (rekaman) dari lahan-lahan, nilai dari 

tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan yang diuraikan 

                                                             
26 Meray Hendrik Mezak, SH., MH. 2006. Pendaftaran Tanah sebagai Tertib Administrasi 

Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pemegang Hak-hak Atas Tanah. 
Jakarta. Law Review. Vol. VI No.2. Fakultas Hukum. UPH. Hlm.67 

27 Ibid. Hlm.68 
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dan didefinisikan dari tanah tertentu dan juga sebagai “continues record” 

(rekaman yang berkesinambungan dari hak atas tanah).28 

Pengertian lain dari pendaftaran tanah (Cadaster) adalah berasal dari Rudolf 

Hemanses, seorang mantan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan Menteri 

Agraria mencoba merumuskan pengertian pendaftaran tanah. Menurut beliau 

pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah atau pembukuan bidang-bidang tanah 

dalam daftar-daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang seksama dari 

bidang-bidang itu.29 

2. Sistem Pendaftaran Tanah 

Sistem pendaftaran yang digunakan di Indonesia adalah sistem pendaftaran 

hak atas tanah. Hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang 

memuat data fisik dan data yuridis yang disajikan serta diterbitkan sertipikat tanah 

sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

dikenal dua sistem yaitu30: 

a. Sistem Positif 

Dalam sistem positif pendaftaran tanah menentukan apa yang tercantum 

dalam buku tanah dan surat bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat bukti 

mutlak. Jika ada pihak ketiga yang bertindak atas bukti-bukti tersebut, maka 

dia mendapat perlindungan mutlak walaupun kemudian hari ternyata bahwa 

keterangan yang tercantum dalam sertipikat tersebut tidak benar. Oleh karena 

                                                             
28 Ibid. Hlm.68 
29 Ibid. Hlm.69 
30 Rival Rondonuwu. 2015. Permasalahan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah. Semarang. 

Lex et Societatis. Vol. III No.7. Hlm.153 
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itu, pelaksana pendaftaran tanah berperan aktif menyelidiki dengan teliti 

apakah hak atas tanah dapat didaftarkan untuk nama seseorang. 

Jika dilihat dari sistem positif tersebut, sistem ini mempunyai keunggulan 

yaitu; kepastian buku tanah bersifat mutlak, pelaksana pendaftaran tanah aktif 

dan tingkat ketelitian terjamin, prosedur pendaftaran tanah mudah dipahami 

oleh kaum awam. Akan tetapi mempunyai kelemahan seperti; waktu cukup 

lama untuk mendapatkan data yang akurat, pemilik yang asli jika terjadi 

penipuan/manipulasi data akan kehilangan hak, dan pengadilan terikat dengan 

data yang ada pada sertipikat tersebut karena bersifat mutlak. 

b. Sistem Negatif 

Menurut sistem ini sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

maksudnya keterangan yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan 

hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar, selama 

dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Hal ini 

sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang 

menentukan bahwa “Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat”. 

Keunggulan dari sistem negatif ini yaitu adanya perlindungan kepada 

pemegang hak atas tanah sejati (sesungguhnya). Sedangkan kelemahannya 

yaitu peran pelaksana pendaftaran tanah bersifat pasif karena hanya 

tertumpuh pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon secara formal. Di 

samping itu mekanisme dalam proses penerbitan sertifikat agak rumit dan 

kurang dipahami oleh kaum awam. 
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3. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah 

a. Sistem Publikasi Positif  

Menurut sistem ini, orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak 

dalam register, memperoleh apa yang disebut indifisible title (hak yang tidak 

dapat diganggu gugat), meskipun kemudian terbukti bahwa yang terdaftar 

sebagai pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yang sebenarnya.  

Adapun ciri-ciri sistem publikasi positif yaitu sebagai berikut31: 

1. Sistem pendaftarannya menggunakan sistem pendaftaran hak 

(registration of titles); 

2. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak, artinya tidak 

dapat diganggu gugat; 

3. Negara menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis dalam 

sertipikat; 

4. Pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan etikad baik memperoleh 

perlindungan hukum yang mutlak; 

5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikat mendapatkan 

kompensasi dalam bentuk yang lain; 

6. Pendaftaran tanah membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, 

dan petugas sangat teliti dalam tugasnya. 

b. Sistem Publikasi Negatif 

Sistem publikasi yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif 

                                                             
31 Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta. Penerbit: Djambatan. Hlm.8 
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yang mengandung unsur positif. Sistemnya bukan negatif murni, karena 

dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bahwa pendaftaran menghasilkan 

surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan 

bahwa pendaftaran berbagai peralihan hukum merupakan alat pembuktian 

yang kuat.32 

Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta 

penerbitan sertipikat dalam peraturan pemerintah ini, tampak jelas bahwa 

usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, 

karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Artinya 

selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data yang disajikan dalam 

buku tanah dan peta pendaftaran harus diterima sebagai data yang benar, 

demikian juga yang terdapat dalam sertipikat hak. Jadi data tersebut sebagai 

alat bukti yang kuat.33 

Adapun ciri-ciri sistem publikasi negatif yaitu sebagai berikut34:  

1. Sistem pendaftarannya menggunakan sistem pendaftaran akta 

(registration of deeds); 

2. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat, artinya masih 

dapat diganggu gugat; 

3. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis dalam 

sertipikat; 
                                                             
32 Ibid. Hal.86 
33 Ibid. Hlm.86 
34 Ibid. Hlm.82 
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4. Menggunakan lembaga kadaluwarsa; 

5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikat dapat 

mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pembatalan sertipikat; 

6. Petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaitu hanya menerima apa 

yang dinyatakan oleh pemohon. 

4. Pendaftaran Tanah di Indonesia 

4.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pengertian pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA 

ini diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti 

karena hanya meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, 

pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta 

pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

Pengertian pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut didalam Pasal 1 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu “Pendaftaran 

Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan 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 hanya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 
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4.2 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum pertanahan di 

Indonesia yaitu Pasal 19 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Bunyi 

Pasal 19 ayat (1) adalah “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pendaftaran 

tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi : 

a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan atas tanah; 

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Dengan demikian, pendaftaran tanah akan menghasilkan peta-peta 

pendaftaran, surat-surat ukur (untuk kepastian tentang letak, batas dan luas 

tanah), keterangan dari subjek yang bersangkutan (untuk kepastian siapa yang 

berhak atas tanah yang bersangkutan, status dari haknya, serta beban-beban 

apa yang berada di atas tanah yang bersangkutan) dan yang terakhir 

menghasilkan sertipikat (sebagai alat pembuktian yang kuat). 

Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) di atas 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah yang dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan mulai tanggal 8 Juli 1997 

diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai peraturan 
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pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 

mengenai Pendaftaran Tanah. 

Pendaftaran tanah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum 

atas tanah, oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi pemegang hak yang 

bersangkutan dan harus melaksanakannya secara terus menerus setiap ada 

peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka menginventariskan data-data 

yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut menurut UUPA 

serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 guna mendapatkan sertipikat tanah sebagai tanda bukti yang 

kuat. 

4.3 Asas-asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut35: 

a. Asas sederhana 

Asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya 

maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 

b. Asas aman 

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah 

perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat 

                                                             
35 SP Florianus Sangsun. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visimedia. Hlm.17 
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memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu 

sendiri. 

c. Asas terjangkau 

Asas terjangkau dimaksudkan bagi pihak-pihak yang memerlukan 

khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan 

ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka pendaftaran 

tanah harus dapat terjangkau oleh pihak yang memerlukan. 

d. Asas muktahir 

Asas muktahir dimaksudkan untuk kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya, 

sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan 

keadaan nyata dilapangan dan masyarakat dapat memperoleh data yang 

benar setiap saat. Oleh karena itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan 

pencatatan perubahan perubahan yang terjadi dikemudian hari. 

e. Asas terbuka 

Asas terbuka dimaksudkan untuk dapat memberikan akses yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai 

pertanahan. 

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA tujuan pendaftaran tanah, ditentukan 

bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh Republik Indonesia menurut ketentuan–ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
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Adapun kepastian hukum dimaksud adalah kepastian mengenai 

orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. 

Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas tanah itu disebut 

dengan kepastian mengenai subyek hak atas tanah. 

Tujuan pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ada tiga yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Berdasarkan tujuan pendaftaran tanah diatas, maka Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 lebih memperluas tujuan pendaftaran tanah dengan 

memasukan perlindungan hukum, penyediaan informasi bagi pihak yang 

berkepentingan, dan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan. Demi 

mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan 

diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertipikat hak atas tanah. 
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4.4 Jenis-jenis Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

“Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah 

yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini”. 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 adalah 

ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, dalam Pelaksanaannya menjelaskan bagaimana kegiataan 

pendaftaran tanah pertama kali dilakukan. Dalam kegiatan pendaftaran tanah 

pertama kali, dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan 

pendaftaran tanah secara sporadik. Sehingga dapat dijelaskan bahwa: 

a. Pendaftaran Tanah secara Sistematik 

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 dijelaskan bahwa “Pendaftaran tanah secara sistematik adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum 

didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan”. 

b. Pendaftaran Tanah secara Sporadik 

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 dijelaskan bahwa “Pendaftaran tanah secara sporadik adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau 
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beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah 

suatu desa/kelurahan secara individual atau massal”. 

4.5 Obyek Pendaftaran Tanah 

Obyek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Penguasaan atas 

tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau 

larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang 

dimiliki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang 

merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur 

pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum 

tanah.36 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997: 

1. Obyek pendaftaran tanah meliputi :

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna

usaha, hak guna bangunana dan hak pakai;

b. Tanah hak pengelolaan;

c. Tanah wakaf;

d. Hak milik atas satuan rumah susun;

e. Hak tanggungan;

f. Tanah Negara.

36 Boedi Harsono. 1999. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan. Hlm.5 
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2. Dalam hal ini tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah, 

pendaftaran dilakukan dengan cara membukukan bidang yang 

merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. 

Berkaitan dengan obyek pendaftaran tanah selain pencatatan dalam daftar 

tanah juga diterbitkan sertipikat, kecuali obyeknya bidang tanah yang 

berstatus tanah negara tidak diterbitkan sertifikat. 

4.6 Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Kegiatan pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pemerintah secara terus-menerus dalam rangka menginventarisasikan 

data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang 

Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah. 

Sedangkan pada Pasal 1 butir 12 “Pemeliharaan data pendaftaran tanah 

adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data 

yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku 

tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian”. 

Kegiatan pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: 

a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : 

1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik; 

2) Pembuktian hak dan pembukuannya; 

3) Penyajian data fisik dan data yuridis; 

4) Penyimpanan daftar umum dan dokumen. 

b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : 
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1) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; 

2) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 

Ditinjau dari aspek teknis dan yuridis, penyelenggaraan pendaftaran 

tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

Selanjutnya mengenai kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah 

telah diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, dan pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah 

dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek 

pendaftaran tanah khususnya hak milik yang telah didaftar. Perubahan data 

fisik yang dimaksud adalah pemisahan, pemecahan, atau penggabungan 

bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. 

 


