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Kata Kunci : Letter C Desa 
 
Masalah yang dikaji tentang perubahan letter C desa terhadap tanah yang telah 

didaftarkan adalah 1 ). Bagaimana perubahan letter C desa terhadap tanah yang sudah 
disertipikatkan. 2 ). Bagaimana kedudukan letter C desa terhadap tanah yang telah 
disertipikatkan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif yaitu prosedur penelitian 
yang menggunakan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan yang diamati dari 
pelaku yang diamati dan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Desa Sambung 
Kecamatan Undaan Kudus dan Kantor Pertanahan Kudus, sumber data diperoleh dari : 
1 ) Wawancara dengan lurah atau sekretaris desa Sambung kecamatan Undaan Kudus 
dan Kasubsi Pengukuran Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kudus, 2 ) Dokumentasi 
yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi yang ada di desa Sambung dan Kantor 
Pertanahan Kudus. Sedangkan objektifitas dan keabsahan data dengan cara 
membandingkan data–data yang dipeoleh dari penelitian data,penyajian data hingga 
penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perubahan letter C desa terhadap 
tanah yang sudah disertipikatkan terdapat beberapa perubahan yang mana dari isi letter 
C mengalami penambahan informasi peralihan hak, yang bisa disebabkankan karena 
warisan, hibah, jual beli, penambahan informasi juga terdapat dalam tanggal dan atas 
nama pemilik tanah. Sedangkan kedudukan letter C desa terhadap tanah yang sudah 
disertipikatkan didaftarkan bahwa Letter Chanya dijadikan acuan saja dalam pengajuan 
sertipikat tanah dan dapat dikatakan bahwa letter C tidak mempunyai kekuatan hukum 
yang kuat atau tidak sah sebagai bukti kepemilikan tanah.    

  Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Perubahan yang terjadi 
padaletter C desa terhadap tanah yang telah didaftarkan berupa penambahan catatan 
peralihan hak, misalnya karena warisan, sehingga mengalami perubahan nama ahli 
waris, perubahan informasi tanggal terjadinya peralihan hak. Sedangkan Kedudukan 
letter C desa terhadap tanah yang telah didaftarkan bahwa letter C hanya dijadikan 
acuan saja dalam pengajuan sertipikat tanah dan dapat dikatakan bahwa letter C tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang kuat atau tidak sah sebagai bukti kepemilikan tanah.      

   Saran untuk penelitian adalah : (1) Letter C merupakan dokumen 
yang penting oleh karena itu letter C harus di  simpan sebaik baiknya karena di 
dalamnya terdapat data kepemilikan tanah.  
 


