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ABSTRAK 

 

Meiyani, Erfa. 2009. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah 
dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Jurusan Hukum 
dan Kewarganegaraan, Program Studi D3 Manajemen Pertanahan, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang, 59 halaman. 
 
Kata Kunci : Pendaftaran Peralihan Hak Milik, Jual Beli Tanah 

Peralihan hak milik atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya suatu 
bidang tanah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dimana perpindahan 
hak milik atas tanah tersebut diinginkan oleh kedua belah pihak melalui jual beli. 

Di dalam pasal 19 PP No.10 Tahun 1961, menentukan bahwa, jual beli 
tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, berarti 
pada saat itu juga hak sudah beralih dari penjual kepada pembeli. Namun, 
peralihan hak tersebut belum memiliki bukti yang kuat karena akta jual beli tanah 
tersebut hanya merupakan bukti telah dilakukannya jual beli dan pihak ketiga 
tidak mengetahuinya. Agar peralihan hak milik atas tanah tersebut memiliki bukti 
yang kuat dan diketahui oleh pihak ketiga, maka perlu dilakukannya pendaftaran 
peralihan haknya pada Kantor Pertanahan setempat khususnya Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kudus. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tata 
cara pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kudus, (2) apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, (3) dan bagaimana solusi yang tepat untuk 
mengatasi berbagai hambatan yang terjadi sesuai dengan kebijakan pertanahan 
yang telah diterapkan. 

Tujuan dalam Penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan tata cara 
pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli di kantor 
pertanahan kabupaten kudus, (2) untuk mendiskripsikan hambatan apa saja yang 
dihadapi dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah dengan cara jual beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, (3) dan untuk mendeskripsikan solusi yang 
tepat untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi sesuai dengan kebijakan 
pertanahan yang telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi. Dalam penelitian ini 
metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena untuk 
menggambarkan tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan hak milik 
atas tanah dengan cara jual beli. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setiap peralihan hak milik atas tanah 
dengan cara jual beli, setelah dilakukannya peralihan haknya oleh PPAT setempat 
yang dibuktikan dengan akta jual beli, selanjutnya PPAT yang bersangkutan 
dalam waktu 7 hari kerja sejak penandatanganan akta, wajib mendaftarkan 
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peralihan hak milik atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat 
khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dengan membawa berkas-berkas 
pemohon yang diperlukan. Dalam memberikan pelayanannya melalui sistem 
loket. 

Saran dalam penelitian ini adalah kesadaran tentang arti pentingnya 
pendaftaran peralihan hak milik atas tanah khususnya dengan cara jual beli, dari 
masyarakat harus ditingkatkan antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan, 
penyebaran pamflet-pamflet yang berkaitan dengan hukum tanah khususnya 
mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli  
dengan bahasanya yang komunikatif agar dapat dimengerti oleh masyarakat 
awam, atau melalui bahan-bahan bacaan lainnya, dan juga melalui mass media. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah adalah suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Tanah 

adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat 

kediaman, dan juga tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal. Karena 

adanya hubungan yang erat antara manusia dengan tanah, maka manusia 

berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan 

yang mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia. Untuk 

menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan seluruh 

rakyat indonesia maka permasalahan yang berkaitan dengan peralihan hak 

milik atas tanah dengan cara jual beli perlu diatur dalam Undang-Undang.  

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 

(3) yang berbunyi sebagai berikut ”Bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat’’, dan dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat’’. 

Oleh karena itu, sebagai landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia 

untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan agar 

tidak menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kepentingan-
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kepentingan terhadap tanah. Adapun yang bertugas melaksanakan 

pendaftaran peralihan hak yang sekarang ditangani oleh Badan Pertanahan 

Nasional.  

Peralihan Hak Milik atas tanah dengan cara jual beli berarti beralihnya 

suatu hak atas tanah dari pihak satu kepada pihak yang lain.  Berbeda dengan 

dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan 

adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak 

dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan 

demikian pemindahannya hak milik tersebut di ketahui atau diinginkan oleh 

pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. 

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual 

beli diatur dalam Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang 

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah. Setiap peralihan hak milik atas tanah wajib 

didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Pendaftaran pemindahan atau 

peralihan hak tersebut bertujuan agar pihak ketiga mengetahui bahwa sebidang 

tanah tersebut telah dilakukannya jual beli. Sebab apabila jual beli tanah tidak 

didaftarkan dan bidang tanahnya tidak dikuasai secara nyata oleh pemilik 

baru, hal ini membuka peluang bagi yang beritikat buruk untuk menjual 

kembali tanah tersebut kepada pihak lain. Dengan mendaftarkan tanahnya 

maka akan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemilikan Tanah yang disebut 

sertifikat. Pemberian sertifikat tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

wewenang kepada yang memperoleh hak untuk mempergunakan tanah 
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tersebut. Pendaftaran dilakukan karena dengan pendaftaran status kepemilikan 

atas tanah menjadi jelas dan dapat dijadikan alat pembuktian yang kuat. 

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 adalah :  

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

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

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Mengingat begitu pentingnya pendaftaran tanah maka setiap peralihan 

hak atas tanah harus didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Sesuai 

dengan judul Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual 

Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, maka penulis maksudkan 

dengan peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan 

untuk memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Yang dimaksud Hak 

Milik adalah hak yang terkuat, turun temurun dan terpenuh yang dapat 

dipunyai setiap orang, dimana dalam peruntukan dan penggunaannya harus 

berfungsi sosial. Sedangkan yang dimaksud pengertian jual beli tanah yaitu 

beralihnya suatu hak atas tanah, baik secara keseluruhan maupun sebagian hak 

dari seseorang ke orang lain atau Badan Hukum dengan cara jual beli, yang 
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nantinya hak yang dialihkan tersebut akan menjadi hak sepenuhnya dari 

penerima hak/pemegang hak yang baru. Pendaftaran peralihan hak atas tanah 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pelaksanaan pencatatan 

mengenai peralihan hak atas tanah baik dalam pencatatan administrasi/yuridis 

bahkan kadang teknis, dalam hal ini peralihannya dengan cara jual beli. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul,’’Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan 

Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus’’. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berpangkal tolak pada uraian tersebut di atas dan agar penelitian ini dapat 

terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang 

lingkupnya, maka akan dirumuskan masalah-masalah yang nantinya akan 

dijadikan pedoman dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan, adapun perumusan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana tata laksana kegiatan pendaftaran peralihan hak milik atas 

tanah dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus?. 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus?. 



5 
 

 
 

3. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan yang 

terjadi sesuai dengan kebijakan pertanahan yang telah diterapkan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus?. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan tata laksana kegiatan pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus. 

2. Untuk mendiskripsikan hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah dengan cara jual beli di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai 

hambatan yang terjadi sesuai dengan kebijakan pertanahan yang telah 

diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai proses 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus. 

2. Agar masyarakat mengetahui bagaimana tata laksana pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah  dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus. 
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3. Bagi kantor pertanahan agar dapat mengetahui hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan peralihan hak milik atas tanah 

dengan cara jual beli, dengan ini pula dapat diketahui solusi yang tepat 

untuk mengatasinya. 

 

E. Sistematika Tugas Akhir 

1. Bagian Awal Tugas Akhir 

Bagian awal tugas akhir terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman 

judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto 

dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian Pokok Tugas Akhir 

Bagian pokok Tugas Akhir terdiri dari:  

BAB I          :  PENDAHULUAN, bab ini berisi: 

A. Latar Belakang. 

B. Rumusan Masalah. 

C. Tujuan Penulisan. 

D. Manfaat Penulisan. 

E. Sistematika Tugas Akhir. 

BAB II         : TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi: 

A. Peralihan Hak Milik Atas Tanah. 

B. Pengertian Jual Beli Tanah. 

C. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah. 
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D. Dasar Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas 

Tanah. 

BAB III  : METODE PENELITIAN, bab ini berisi: 

A. Lokasi Penelitian. 

B. Fokus Penelitian. 

C. Sumber Data Penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data. 

E. Metode Analisis Data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini 

berisi:  

A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus 

1. Letak Geografis Kabupaten Kudus. 

2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus. 

3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus. 

4. Tugas dan Fungsi Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran 

Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan: 

1. Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak 

Milik Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus. 
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2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan Hak 

Milik Atas Tanah dengan cara jual beli di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus. 

3. Solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan 

Hak Milik Atas Tanah dengan cara jual beli di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

4. Data Jumlah Pemohon Yang Melakukan 

Pendaftaran Peralihan Hak Milik Dengan Cara Jual 

Beli Pada Tahun 2008 di Kantor Pertanahan 

Kanbupaten Kudus  

5. Kasus Mengenai Jual Beli Tanah Yang Terjadi di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

BAB V  : PENUTUP, bab ini berisi: 

A. Simpulan. 

B. Saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang 

bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan 

dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan 

adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak 

dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan 

demikian pemindahannya hak milik tersebut di ketahui atau diinginkan oleh 

pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. 

Peralihan atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya kepemilikan 

suatu bidang dari satu pihak ke pihak lain. Pengertian Hak Atas Tanah adalah 

hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960 pada pasal 16. hak yang dimaksud adalah Hak Milik, 

Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka 

Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam 

hak-hak tersebut diatas, yang akan ditetapkan dalam Undang-undang serta 

hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam pasal 53 

Undang-undang Pokok Agraria. 

Hak yang dimaksud dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah Hak Milik, 

menurut pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Hak Milik adalah hak 

turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

9 



10 
 

 
 

dengan mengingat Pasal 6 UUPA yakni mengenai fungsi sosial dari setiap hak 

atas tanah. Jadi, menurut pasal 6 UUPA, ada tiga aspek dalam hak milik yaitu: 

turun-temurun yang artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si 

pemilik akan tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Terkuat artinya 

bahwa hak milik tersebut tidak memiliki jangka waktu dalam penggunaannya 

dan merupakan hak yang terkuat karena terdaftar dan kepada orang yang 

mempunyai hak milik atas tanah tersebut diberi tanda bukti hak berupa 

sertifikat tanah. Sedangkan pengertian terpenuh maksudnya bahwa hak milik 

tersebut dalam peruntukannya tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh 

kepentingan masyarakat dan orang lain dan juga hak milik tersebut 

memberikan wewenang yang luas dan paling luas dalam peruntukan dan 

penggunaannya dibandingkan dengan hak-hak yang lain. 

Hak Milik atas tanah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Hak terkuat, terpenuh dan bersifat turun temurun 

2. Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain 

3. Hanya Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang 

ditetapkan pemerintah Indonesia yang dapat menjadi pemegang Hak 

Milik. Hak Milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan 

hak milik pada orang asing dilarang 

4. Hak milik mempunyai fungsi sosial 

5.  Penggunaan tanah Hak Milik oleh orang-orang yang bukan pemiliknya 

dibatasi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah 
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6. Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak 

Tanggungan 

7. Bagi semua Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk 

memiliki tanah Hak Milik tanpa memendang jenis kelamin dan ras. 

Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, hak milik atas tanah dapat hapus apabila: 

1. Tanah jatuh kepada Negara; 

a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 (untuk kepentingan umum, 

termasuk bangsa dan Negara dengan memberi ganti kerugian yang layak 

dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang); 

b. Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya; 

c. Karena diterlantarkan; 

d. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) Undang-

undang Pokok Agraria, bahwa warga Negara Indonesia yang 

kehilangan kewarganegaraanya wajib melepaskan hak milik tersebut 

dalam jangka waktu 1tahun sejak diperolehnya hak tersebut, jika tidak 

maka hak tersebut hapus karena hokum dan tanahnya jatuh kepada 

Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 

membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah 

diterima oleh pemiliknya tidak dapat dituntut kembali; 

2. Tanahnya musnah. 

Yang  berarti bahwa tanah tersebut musnah karena bencana alam. 
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Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan: “Hak Milik dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain.”Artinya, Hak Milik dapat dapat beralih karena 

pewarisan (tanpa suatu perbuatan hukum) dan dapat juga dialihkan (dengan 

perbuatan hukum, misalnya dengan jual beli, hibah, penukaran, pemberian 

wasiat, dan lain-lain. Hak Milik juga dapat beralih karena perkawinan yang 

menyebabkan percampuran harta, namun hal itu bukan peralihan dalam arti 

yang sebenarnya. Karena, pemilik semula masih turut memilikinya bersama-

sama dengan suami atau istrinya. 

Hak milik dapat berpindah haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan 

cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-

perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 

26 : 

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 

menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik, serta pengawasannya diatur dengan praturan 

pemerintah. 

2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 

perbuatan-perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk langsung atau 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 termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah 
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batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, 

bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta 

semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut 

kembali. 

Di dalam peralihan hak dikenal asas nemo plus yuris yang melindungi 

pemegang hak yang sebenarnya dan asas “iktikad baik” yang berarti 

melindungi orang yang dengan iktikad baik memperoleh suatu hak dari orang 

yang disangka sebagai pemegang hak yang sah. Asas ini dipakai untuk 

memberi kekuatan pembuktian bagi peta dan daftar umum yang ada di Kantor 

Badan Pertanahan. 

Dalam asas nemo plus yuris, perlindungan diberikan kepada pemegang 

hak hak yang sebenarnya, maka dengan asas ini, selalu terbuka kemungkinan 

adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang merasa sebagai 

pemilik sebenarnya. 

Menurut pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

diuraikan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 

susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peratuan perUndang-

undangan yang berlaku. 

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 
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tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Tugas PPAT menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT adalah 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 

sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum itu. 

Sebelum PPAT melakukan peralihan hak atas tanah khususnya peralihan 

hak milik dengan cara jual beli yang dilakukan dengan pembuatan akta jual 

beli, maka PPAT yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan / 

pengecekan sertifikat pada kantor pertanahan setempat dengan 

memperlihatkan sertifikat asli. Menurut pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

dijelaskan PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen 

lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang 

bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Pendaftaran 

pemindahan atau peralihan hak tersebut bertujuan agar pihak ketiga 

mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut telah dilakukannya jual beli. Sebab 

apabila jual beli tanah tidak didaftarkan dan bidang tanahnya tidak dikuasai 

secara nyata oleh pemilik baru, hal ini membuka peluang bagi yang beritikad 

buruk untuk menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain. 
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B. Pengertian Jual Beli Tanah. 

Pengertian jual beli menurut Bugerlijk Wetbook (BW) adalah suatu 

perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain 

(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang 

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan 

bahwa: “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain 

membayar harga yang telah dijanjikan”. 

Sedangkan pengertian jual beli menurut pasal 1458 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, adalah: “jual beli telah dianggap telah terjadi antara 

kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang 

kebendaan tersebut dan harganya belum dibayar”. 

Jual beli yang dianut di dalam hukum perdata hanya bersifat obligatoir, 

artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal 

balik antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 

Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan 

pemindahan hak yang sifatnya tunai, riil, dan terang. 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 

belum terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dengan putusan MA 

No.271/K/SIP/1956 dan No.840/K/SIP/1971. Jual beli dianggap telah terjadi 
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dengan penulisan kontrak jual beli di hadapan Kepala Desa serta penerimaan 

harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam 

penguasaan penjual. Sifat terang dipenuhi pada saat dilakukannya jual beli itu 

disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang 

mengetahui hukum dan kehadiran kepala desa mewakili warga masyarakat 

desa tersebut. 

Dalam hukum adat, jual beli tanah dimasukkan dalam hukum benda, 

khususnya hukum benda tetap atau hukum tanah. Hal ini karena: 

1. Jual beli tanah menurut hukum adat bukan merupakan suatu perjanjian, 

sehingga tidak mewajibkan para pihak untuk melaksanakan jual beli 

tersebut. 

2. Jual beli tanah menurut hukum adat tidak menimbulkan hak dan 

kewajiban, yang ada hanya pemindahan hak dan kewajiban atas tanah. 

Jadi, apabila pembeli baru membayar harga tanah sebagian dan tidak 

membayar sisanya maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar 

terjadinya jual beli tanah tersebut. 

Ciri-ciri yang menandai dari jual beli tersebut antara lain, jual beli 

tersebut serentak selesai dengan tercapainya persetujuan atau persesuaian 

kehendak (konsensus) yang diikuti dengan ikrar/pembuatan kontrak jual beli 

dihadapan  Kepala Persekutuan hukum yang berwenang, dibuktikan dengan 

pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut oleh kesediaan penjual 

untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan terjadinya jual 

beli tersebut, hak milik atas tanah telah berpindah, meskipun formalitas balik 
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nama belum terselesaikan. Kemudian ciri yang kedua adalah sifatnya yang 

terang. Sifat ini ditandai dengan peranan dari Kepala Persekutuan, yaitu 

menanggung bahwa perbuatan itu sudah cukup tertib dan cukup sah menurut 

hukumnya.  

Jual beli terhadap tanah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria 

yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang selanjutnya diatur didalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. didalam Pasal 

19 menentukan bahwa, jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta 

yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan 

dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, berarti pada saat itu juga hak sudah 

beralih dari penjual kepada pembeli. 

Akta jual beli tanah merupakan suatu hal yang sangat penting yang 

berfungsi untuk terjadinya pemindahan Hak milik atas tanah dan terjadinya 

kepemilikan tanah. Agar transaksi jual beli dapat dipertanggung jawabkan, 

maka keberadaan saksi juga mutlak penting, karena apabila salah satu dari 

pihak pembeli ingkar, dan menjadi sengketa, maka kedua saksi inilah yang 

akan menjelaskan kepada hakim bahwa mereka benar-benar telah melakukan 

jual beli tanah. 

 

 

 

 



18 
 

 
 

Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 menyatakan bahwa: 

1. PPAT menolak pembuatan akta jika: 

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas 

satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak 

yang bersangkutan atau sertifikat yang disahkan tidak sesuai dengan 

daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau  

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak 

disampaikan: 

1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) 

atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan menguasai sebidang tanah tersebut 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2); dan 

2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan atau 

untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan 

Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan 

dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau 

c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum 

yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk 

bertindak demikian; atau 
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d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar surat kuasa 

mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hukum 

pemindahan hak; atau 

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh ijin 

Pejabat atau Instansi yang berwenang apabila ijin tersebut diperlukan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 

f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa 

mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau 

g. Tidak dipenuhinya syarat lain atau dilanggar larangan yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

2. Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. 

Jadi, dalam hal ini PPAT tidak hanya wajib membuat akta, melainkan 

PPAT juga berhak untuk menolak membuat akta jika tidak memenuhi syarat 

yang telah ditentukan. 

Syarat jual beli tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria yaitu 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi 

yaitu syarat materiil dan syarat formil. 

1. Syarat Materiil 

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut 

antara lain, sebagai berikut: 
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a.   Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. 

Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi 

syarat untuk memenuhi syarat yang akan dibelinya. Menurut UUPA, 

yang dapat mempnyai hak milik atas tanah hanya warga Negara 

Indonesia Tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh 

pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli berkewarganegaraan asing 

disamping kewarganegaraan Indonesianya atau kepada suatu badan 

hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli 

tersebut batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara ( pasal 

26 ayat (2) UUPA). 

b.   Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan 

Suatu bidang tanah berhak dijual oleh si pemegang yang sah dari hak 

atas tanah tersebut (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 adalah kedua orang itu bersama-sama. Tidak boleh seorang saja 

yang bertindak sebagai penjual. 

c. Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan dan tidak dalam 

sengketa. 

Hak-hak tanah yang boleh diperjual belikan menurut UUPA antara lain 

Hak Milik (pasal 20), Hak Guna Usaha (Pasal 28) Hak Guna 

Bangunan (Pasal35), Hak Pakai Pakai (Pasal 41). 
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2.   Syarat Formil 

Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT akan membuat 

akta jual belinya. Akta jual beli menurut pasal 37 peraturan pemerintah 

nomor 24 tahun 1997 harus dibuat oleh PPAT, maka disyaratkan bagi para 

pihak untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAT, 

yaitu: 

a. Jika tanahnya sudah bersertifikat 

Sertifikat tanahnya yang asli dan tanda bukti pembayaran biaya 

pendaftarannya. 

b. 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 pensertifikatan tanahnya 

setelah selesai dilakukannya jual beli. 

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 telah disempurnakan dengan PP No.24 

Tahun 1997), pendaftaran jual beli tanah itu hanya dapat dilakukan dengan 

akta PPAT sebagai buktinya. Orang yang melakukan jual beli tanah tanpa 

dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun 

jual belinya sah menurut hukum.  
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Tata usaha PPAT bersifat tertutup untuk umum, pembuktian mengenai 

perpindahan hak tersebut berlakunya terbatas pada para pihak yang melakukan 

perbuatan hukum yang bersangkutan dan para ahli warisnya.  

 

C. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

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. 

Pendaftaran tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria dalam pasal 1 

menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur, meliputi mengumpulan, 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 sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu 

bidang yang berbatas. Menurut Pasal 9 PP No.24 Tahun 1997 disebutkan 

bahwa obyek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang yang dipunyai dengan 

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Hak 
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Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan rumah Susun, Hak 

Tanggungan dan Tanah Negara. 

Didaftar maksudnya dibukukan dan diterbitkan tanda bukti haknya. 

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

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

merupakan alat pembuktian yang kuat, maksudnya bahwa keterangan-

keterangan yang tercantum didalamnya 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 sebagai sertifikat sebagai alat bukti  sebagaimana penjelasan Pasal 

32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertifikat 

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

dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data 

yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, 

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada 

dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

Buku tanah memuat data yuridis mengenai tanahnya yaitu mengenai 

status tanah, pemegang haknya, dan hak-hak lain yang membebaninya, 

sedangkan surat ukur memuat data fisik mengenai letak, batas-batas dan luas 

tanah yang bersangkutan, serta bangunan-bangunan penting yang ada 

diatasnya. 

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

tanah dengan cara jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 
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akta yang dibuat  PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan.  

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, 

pendaftaran ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

pemerintah. 

Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 19 UUPA yaitu bahwa 

pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah, yang diselenggarakan dalam 

rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (rechts kadaster). 

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan 

bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk:  

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 

terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang berangkutan. 

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang nerkepentingan, 

termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Mengingat begitu pentingnya pendaftaran tanah dalam sistem UUPA, 

maka secara tegas Pasal 19 UUPA menguraikan sebagai berikut: 



25 
 

 
 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan undang-undang. 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan 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. 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan 

penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri Agraria. 

4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas dengan ketentuan bahwa 

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 

tersebut. 

Dalam pendaftaran tanah, disamping yang diatur dalam Pasal 19 UUPA 

juga dikenal beberapa ciri pendaftaran hak atas tanah yaitu: 

1. Torrens system, yaitu sistem sederhana, effisien dan murah dan selalu 

dapat diteliti pada akta pejabatnya siapa-siapa yang bertanda tangan pada 

akta PPAT, demikian pula pada sertifikat hak atas tanahnya. 

2. Asas negatif, yaitu belum tentu seseorang yang tertulis namanya pada 

sertifikat tanahnya adalah sebagai pemilik yang mutlak  
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3. Asas publisitas, yaitu memberikan informasi pertanahan kepada 

pemerintah dan kepada umum. 

4. Asas spesialitas, yaitu jelas karena himpunannya adalah Desa, disertai pula 

jalan dan nomor dari jalan tersebut sehingga akan mudah ditelusuri 

tempatnya tersebut. 

5. Rechtskadaster, yaitu baik PPAT maupun Kantor pertanahan tidak boleh 

menerima pembuatan akta tanah dan penerbitan sertifikat tanah sebelum 

dibayarnya pajak balik nama maupun biaya balik nama tersebut. 

6. Kepastian hukum dan perlindungan hukum, yaitu pendaftaran tanah itu 

bermaksud untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang 

empunya. 

7. Pemastian lembaga, yaitu ada dua instansi yang melakukan recording, 

yaitu kantor pertanahan melakukan pendaftaran yang pertama kali dan 

kemudian pendaftaran yang berkesinambungan, sedangkan PPAT 

membantu Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tertentu. 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 UUPA maupun berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka dapat dikemukakan 

bahwa atas setiap bidang tanah ada data yuridis dan data fisik. Data yuridis ini 

adalah dasar-dasar dari atas hak seseorang atas tanah, data yuridis ini dapat 

dilengkapi dengan penguasaan tanah tersebut lebih dari 20 tahun. 

Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak di dalam 
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daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan orang yang 

seharusnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya. Orang tersebut 

masih dapat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalam buku tanah 

sebagai orang yang berhak. Jadi, cara pendaftaran hak yang diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah ini tidaklah positif, tetapi negatif.  

 

D. Dasar Hukum Pedaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum, dalam pedaftaran  

peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli, diterbitkan peraturan 

undang-undang yang berlaku masa pembangunan jangka panjang. 

Adapun Dasar Hukum dari Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Milik 

Atas Tanah dengan cara jual beli: 

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, menyebutkan bahwa: 

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

2. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

pokok Agraria. 

a. Pasal 19 ayat (1) 

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
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b. Pasal 23 ayat (1 dan 2) 

1) Hak Milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 

pembebanannnya dengan Hak-hak lain harus didaftarkan menurut 

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19; 

2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 

yang kuat mengenai hapusnya Hak Milik serta sahnya peralihan dan 

pembebanan hak tertentu. 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: 

a. Pasal 1 ayat (1) 

“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 haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun tentang hak-hak tertentu 

yang membebaninya.” 

b. Pasal 37 ayat (1 dan 2): 

1)  Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak lainnya melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika 
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dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 

menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

2)  Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, 

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas 

bidang tanah Hak Milik, yang dilakukan diantara perorangan Warga 

Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh 

PPAT, tetapi menurut Kepala kantor Pertanahan tersebut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang 

bersangkutan. 

c. Pasal 40 ayat (1 dan 2): 

1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani-

nya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang 

dibuat berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor 

Pertanahan untuk didaftar; 

2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 

disampaikannya akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

kepada para pihak yang bersangkutan. 

d. Pasal 46 ayat (1,2 dan 3) 

1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran 

peralihan atau membebankan hak, jika salah satu syarat dibawah ini 

tidak terpenuhi: 
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a) Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah 

tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor 

Pertanahan; 

b) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) 

tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, kecuali dalam keadaan 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2); 

c) Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau 

pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap; 

d) tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan ; 

e) tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di 

Pengadilan; 

f) perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau 

dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap; atau 

g) perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) 

dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor 

Pertanahan. 

2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, 

dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu. 
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3) Surat  penolakan  disampaikan  kepada  yang  berkepentingan, 

disertai pengambilan berkas permohonannya, dengan salinan kepada 

PPAT atau pada Kantor Lelang yang bersangkutan. 

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peralihan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penulisan Tugas Akhir ini memperoleh data dari hasil Praktek Kerja 

Lapangan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tepatnya 

di Jalan Mejobo, Kabupaten Kudus. 

 

B. Fokus Penelitian 

   Penulisan tugas akhir ini, penulis memberikan batasan masalah 

terhadap uraian tugas akhir supaya dalam pembatasannya tidaklah jauh dari 

masalah yang ditimbulkan oleh tanah. Penulis membatasi mengenai 

pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini, dikaji dari beberapa sumber antara lain: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dengan responden atau informan. Dalam hal ini adalah keterangan dari 

beberapa masyarakat di Kabupaten Kudus yang menjadi tempat penelitian 

selaku responden, Bapak Mardi Santoso, SH. KaSubsi Peralihan hak 

pembebanan hak dan PPAT, dan Bapak Sriyono, SE. Selaku nara sumber 

(lihat lampiran 18).  
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya. Dalam hal ini meliputi buku-buku literatur dan peraturan-

peraturan mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

dengan cara jual beli. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1.   Observasi  

Yaitu penelitian dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

mengenai obyek yang diteliti. Penulis mengamati secara langsung 

mengenai pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus kegiatan ini dilakukan pada seksi 

HT dan PT. Hal-hal yang di amati adalah:  

1) Berkas atau dokumen yang diserahkan pemohon kepada Kantor 

Pertanahan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

bengan cara jual beli. 

2) Pengolahan dokumen yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus. 

3) Penerbitan dan penyerahan sertifikat kepada pemohon.  

2. Interview atau wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

pada responden dan nara sumber kemudian diadakan pencatatan terhadap 

hasil  dari tanya jawab tersebut. Mengadakan wawancara secara langsung 

dengan staf Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Kepala Sub Seksi 

Peralihan Hak Pembebanan Hak dan PPAT di Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Kudus dan mengadakan wawancara dengan beberapa 

masyarakat Kabupaten Kudus 

3. Studi Dokumentasi  

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1999:96). Studi 

dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang ada 

seperti letak geografis, keadaan wilayah dan penduduk, undang-undang 

yang mengatur tentang peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual 

beli, penulis juga menggunakan contoh produk dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus seperti: buku tanah, sertifikat tanah. 

 

E.  Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Metodologi 

kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati (Moleong, 2008:4). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus 

1. Letak Geografis Kabupaten Kudus 

Letak Kabupaten Kudus antara 110036’ dan 110050’ Bujur Timur dan 

antara 6051’ dan 7016’ Lintang Selatan.  

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, 

terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan 

dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Demak dan Jepara. 

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan 

dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat 

sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. 

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha (20,19 %), 

sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2,46 

%) dari luas kabupaten Kudus. 

 

2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus merupakan instansi vertikal 

Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kudus yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui 
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Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kudus. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Pertanahan memiliki fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan; 

b. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi dibidang pertanahan; 

c. Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan 

pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei 

potensi tanah; 

d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan 

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan 

wilayah tertentu; 

e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak 

tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset 

pemerintah; 

f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat; 

g. Penanganan, konflik, sengketa, dan perkara pertanahan; 

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; 

i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS); 
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j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 

pemerintah dan swasta; 

k. Pengkoordinasian peneliti dan pengembangan; 

l. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan; 

m. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana, 

perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 

Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus meliputi 9 

Kecamatan Yaitu: 

a. Kecamatan Kaliwungu 

b. Kecamatan Kota 

c. Kecamatan Jati 

d. Kecamatan Undaan 

e. Kecamatan Mejobo 

f. Kecamatan Jekulo 

g. Kecamatan Bae 

h. Kecamatan Gebog 

i. Kecamatan Dawe. 

Sesuai Instruksi Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1998 

Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di 

Bidang Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memberikan 

pelayanannya dengan sistem loket pelayanan. Loket pelayanan tersebut 

dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di 

bidang pertanahan sehingga mencerminkan adanya keterbukaan, 
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kesederhanaan, kepastian, keadilan, kenyamanan dan kejelasan informasi. 

Di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ada 4 (empat) loket 

pelayanan, yaitu: 

a. Loket Informasi Pelayanan 

1) Loket yang  memberikan segala informasi mengenai semua jenis 

permohonan kegiatan pelayanan pertanahan beserta informasi 

persyaratan yang diperlukan. 

2) Memberikan penjelasan mengenai keberadaan berkas permohonan 

yang masih dalam proses. 

b. Loket Penyerahan Biaya 

1) Menerima biaya permohonan sesuai peraturan. 

2) Menerbitkan kwitansi (DI.306) sesuai dengan biaya yang 

dibebankan pada berkas permohonan kegiatan. 

c. Loket Penyerahan Dokumen Permohonan Pelayanan 

1) Menerima dan meneliti berkas permohonan akan kelengkapan syarat 

dan prasyarat suatu permohonan. 

2) Input data permohonan dalam aplikasi komputer kantor pertanahan. 

3) Memberikan Surat Tanda Terima Berkas Permohonan(STTD). 

d. Loket Pengambilan Produk 

Loket yang berwewenang menyerahkan hasil produk kantor pertanahan 

dengan disertai tanda bukti penyerahan produk kantor pertanahan. 
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3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Seksi dan Subseksi yang ada 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tidak berdiri sendiri melainkan 

bersifat terpadu, terkoordinasi, dan terkait satu sama lain.Adapun struktur 

organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Sebagai Berikut:  

a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pemimpin. 

b. Kepala SubBagian Tata Usaha, membawahi: 

1) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan; 

2) Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian. 

c. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, membawahi: 

1) Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan; 

2) Kepala Subseksi Tematik dan Potensi Tanah, 

d. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, membawahi: 

1) Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah; 

2) Kepala Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah; 

3) Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah; 

4) Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. 

e. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, membawahi: 

1) Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu; 
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2) Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. 

f. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, meembawahi; 

1) Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan; 

2) Kepala Subseksi Pemberdayaan Masyarakat. 

g. Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara, membawahi; 

1) Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; 

2) Kepala Subseksi Perkara Pertanahan. 

 

4. Tugas dan Fungsi Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus. 

Pendaftaran peralihan Hak milik Atas Tanah khususnya dengan cara 

jual beli merupakan tugas dan tanggung jawab dari seksi Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah. Maka, dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis akan 

menjelaskan tugas dan fungsi seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 

Adapun tugas dan fungsi dari seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 

sebagai berikut: 

a. Tugas Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan 

bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, 

perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, 

pendataan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, 

pembebanan hak atas tanah serta Pembinaan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). 
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Adapun tugas masing-masing Subseksi dari seksi Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah, sebagai berikut; 

1). Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan 

pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai 

penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, 

perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan 

hak atas tanah, penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka 

waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah 

perorangan. 

2). Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas 

menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan 

mengenai penetapan Hak Milik dan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan 

dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum 

pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, 

peralihan hak atas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar menukar 

tanah pemerintah. 

3). Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan 

pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan 

konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak 

pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang 

tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara 

daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah 

serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah. 
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4).   Subseksi  Peralihan,  Pembebanan  Hak  dan  Pejabat   Pembuat  

Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, 

peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan 

dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran 

tanah.  

b. Fungsi Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, seksi Hak Tanah dan Pendaftaran 

Tanah mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah, 

2) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar 

menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, 

saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah; 

3) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi 

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau 

pendaftaran hak, 

4) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara, 

daerah bekerja sama dengan pemerintah, termasuk tanah badan 

hukum pemerintah, 

5) Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak, 

6) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan 

pertanahan, 

7) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak, 
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8) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan 

PPAT. 

  

B.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

Dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus, mengacu pada pasal 23 ayat (1) UUPA 

disebutkan bahwa hak milik demikian juga dengan peralihannya, hapusnya 

dan pembebanannya dengan hak-hak ini wajib didaftarkan menurut 

ketentuan Pasal 19 UUPA, peralihan hak milik atas tanah tersebut dapat 

bermacam-macam bentuk antara lain salah satunya adalah dengan cara jual 

beli, oleh karena itu peralihan hak milik atas tanah karena jual beli wajib 

didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut.  

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, pemohon tidak datang langsung ke 

Kantor Pertanahan. Tetapi, pendaftaran peralihan haknya diwakilkan oleh 

PPAT. Hal ini, disebabkan karena selain PPAT bertugas membuat akta jual 

beli tanah, PPAT juga bertugas mendaftarkan peralihan haknya pada kantor 

pertanahan setempat yang selambat-lambatnya 7 hari sejak 

ditandatanganinya akta jual beli hak atas tanah tersebut.  

Sebelum melakukan peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual 

beli, PPAT yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan mengenai 
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keaslian sertifikat ke Kantor Pertanahan. Berdasarkan wawancara dengan 

Bapak Sriyono, SE selaku staf HT dan PT pada tanggal 22 juni 2009 

Pengecekan sertifikat ini bertujuan untuk menghindari jika terjadi 

ketidaksesuaian antara buku tanah dan sertifikat tanah yang dapat 

menyebabkan perselisihan atau sengketa tanah. 

Setelah dilakukannya peralihan hak atas tanah dengan dibuatkan akta 

jual beli, selanjutnya barulah PPAT yang bersangkutan melakukan 

pendaftaran haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

a. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon  

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka kegiatan pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah berdasarkan lampiran keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar 

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan 

Pertanahan Nasional, antara lain sebagai berikut: 

1) Surat pengantar dari PPAT 

2) Surat Permohonan 

3) Sertifikat asli 

4) Akta jual beli dari PPAT 

5) Identitas  diri  pemegang  hak,  penerima  hak dan atau kuasanya 

(Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang). 

6) Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 

7) Bukti pelunasan SSB BPHTB 
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8) Bukti  pelunasan  SSP  Pph  final  (untuk  Pph  apabila  hibah  

vertikal tidak diperlukan). 

9) SPPT PBB tahun berjalan atau tahun terakhir, kalau belum ada SPPT 

perlu katerangan Lurah/Kepala Desa. 

10) Ijin pemindahan hak, jika : 

a) Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun yang di dalam sertifikatnya dicantumkan tanda yang 

menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah  tangankan 

apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 

b) Pemindahan hak pakai atas tanah Negara. 

11) Surat pernyataan calon penerima hak, yang  menyatakan: 

a) bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak 

menjadi pemegang hak atas  tanah yang  tidak melebihi ketentuan 

maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak 

menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c) bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan 

sebagaimana dimaksud pada 11a dan 11b tersebut tidak benar 

maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek 

landreform. 
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d) Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat 

hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 11a 

dan 11b tidak benar. 

b. Mekanisme Pendaftaran Peralihan Hak Milik dengan cara jual beli 

Tata laksana kegiatan pendaftaran peralihan hak milik dengan cara jual 

beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: 

1. Petugas loket II  

(1) Menerima dan mengoreksi/meneliti kelengkapan fisik dokumen 

(Jika tidak lengkap diserahkan kembali kepada pemohon). 

(2) Membuat dan memberikan STTD kepada pemohon 

(3) Membuat SPS 

(4) Menyerahkan dokumen kepada Petugas Loket III 

2. Petugas Loket III 

(1) Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS 

(2) Melakukan pencatatan pada DI 305 

(3) Membuat kwitansi (DI 306) 

(4) Mencantumkan nomor dan tanggal DI 305 pada STTD 

(5) Menyerahkan dokumen kepada petugas Loket II 

3. Petugas Loket  II 

(1) Melakukan pencatatan pada DI 301 

(2) Mencantumkan nomor dan tanggal DI 301 pada STTD dan 

menyerahkannya kembali kepada  pemohon 

(3) Menyerahkan dokumen kepada Pelaksana PPH dan PPAT 
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4. Petugas pelaksana PPH dan PPAT  

(1) Mempelajari dokumen 

(2) Meminjam Buku Tanah kepada Petugas Arsip 

5. Petugas arsip 

(1) Menyiapkan Buku Tanah 

(2) Mancatat peminjaman Buku Tanah 

6. Petugas Pelaksana PPH dan PPAT 

(1) Membuat catatan peralihan hak pada Buku Tanah dan Sertifikat 

(2) Mencatat perubahan tersebut pada DI 204 

(3) Menyerahkan dokumen kepada Kasubsi PPH dan PPAT 

7. Kasubsi PPH dan PPAT  

(1) Koreksi dan validasi dokumen; 

Jika tidak benar diserahkan kembali kepada Petugas Pelaksana 

(membuat daftar nama, memperbaiki peralihan hak). 

(2) Memberikan paraf catatan peralihan hak pada Buku Tanah dan 

Sertifikat. 

(3) Meneruskan dokumen kepada Kasi P dan PT  

8. Kasi P dan PT 

(1) Koreksi dan Validasi dokumen 

Jika tidak benar diserahkan kembali kepada Petugas Pelaksana 

(membuat daftar nama, memperbaiki peralihan hak). 

(2) Memberi paraf catatan peralihan hak pada Buku Tanah dan 

Sertifikat 
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(3) Meneruskan dokumen kepada Kepala Kantor 

9. Kepala Kantor 

(1) Koreksi dan validasi dokumen 

(2)  Jika tidak benar diserahkan kembali kepada Petugas Pelaksana 

(membuat daftar nama, memperbaiki peralihan hak). 

(3) Menandatangani pencatatan peralihan hak pada Buku Tanah dan 

Sertifikat 

(4) Meneruskan dokumen kepada Petugas Pelaksana PPH dan PPAT 

10. Petugas Pelaksana PPH dan PPAT 

(1) Mencatat peralihan hak pada DI 208 

(2) Mencantumkan nomor dan tanggal DI 208 pada Buku Tanah dan 

Sertifikat 

(3) Mencatat peralihan pada DI 307 

(4) Menginformasikan kepada Petugas Loket II untuk pencoretan DI 

301 bahwa sertifikat selesai proses 

(5) Menyerahkan dokumen dan mengembalikan buku tanah kepada 

petugas arsip 

(6) Menyerahkan sertifikat kepada petugas loket IV 

11. Petugas Arsip dan Warkah 

(1) Mencatat pengembalian buku tanah 

(2) Melakukan pengarsipan dokumen 

12. Petugas Loket IV 

(1) Membuat bukti penyerahan produk (DI 301 A) 
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(2) Memberikan nomor dan tanggal pada DI 301 A 

(3) Menyerahkan sertifikat kepada pemohon. 

13. Petugas Pelaksana PPH dan PPAT 

(1) Jika Kartu Nama (DI.204) tidak ada 

Membuat Kartu Nama (DI.204) 

Membuat catatan peralihan hak pada Buku Tanah dan sertipikat  

(2) Memperbaiki  catatan peralihan hak pada Buku Tanah dan 

sertipikat 

(3) Menyerahkan dokumen kepada kasubsi PPH & PPAT. 

Bagi tanah-tanah yang sudah bersertifikat, proses pendaftaran 

peralihan haknya 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 pemegang hak yang tertulis 

pada halaman dua dicoret. Proses pendaftaran tanah bagi yang belum 

bersertifikat memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 

proses pendaftaran peralihan hak  atas tanah yang sudah bersertifikat 

karena diperlukan penerbitan sertifikatnya dulu sebelum mencatat 

peralihan haknya. Adapun untuk menerbitkan sertifikat itu harus melalui 

proses seperti pengumuman, pengukuran tanahnya dan sebagainya. 

Berikut merupakan tarif biaya ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus.  
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Tabel 1 
Tarif biaya pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

No GRADASI 
(M2) 

BIAYA UKUR 
SPORADIS 

(Rp) 
SISTEMATIS 

(Rp) 
PENGEMBALIAN 
BATAS (Rp) 

1 1 - 100 75.300 56.500 120.500 
2 101 - 200 113.800 85.400 182.100 
3 201 - 300 146.300 109.800 234.100 
4 301 - 400 175.700 131.800 281.000 
5 401 - 500 203.000 152.300 324.800 
6 501 - 600 228.900 171.700 366.300 
7 601 - 700 253.800 190.400 406.100 
8 701 - 800 277.800 208.400 444.500 
9 801 - 900 301.100 225.800 481.700 
10 901 - 1000 323.800 242.900 518.100 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

c. Pencatatan peralihan Hak Atas tanah dalam buku tanah, sertifikat dan 

daftar lainnya. 

Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan  Pertanahan Nasional  Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, pencatatan peralihan hak dalam buku tanah 

adalah sebagai berikut: 

1) Nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta 

hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat 

yang ditunjuk; 

2) Nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada 

halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi 

tanggal pencatatan, dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam 

hal penerima hak beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan dan 
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kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat 

yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan; 

3) Yang tersebut pada ayat (1) dan (2) juga dilakukan pada sertifikat hak 

yang bersangkutan dan daftar-daftar umum lain yang memuat nama 

pemegang hak lama; 

4) Nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan dicoret dari 

daftar nama pemegang hak lama dan nomor hak dan identitas tersebut 

dituliskan pada daftar nama penerima hak. 

d. Waktu dan Biaya Pendaftaran Peralihan Hak  

1) Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran peralihan Hak Milik atas 

tanah dengan cara jual beli yaitu maksimal 20 hari. 

2) Biaya 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 

tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang berlaku pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus, bahwa biaya yang harus dibayar oleh 

pemohon untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas 

tanah dengan cara jual beli, sebesar Rp.25.000,00 untuk setiap 

sertifikat. 
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2. Hambatan-hambatan Yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah 

dengan cara jual beli ada beberapa hambatan yang mengakibatkan 

pelaksanaan pendaftaran peralihan haknya kurang lancar atau tidak selesai 

tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Bapak Mardi Santoso, SH pada tanggal 22 juni 2009 Hambatan-

hambatan tersebut antara lain: 

a. Kurang lengkapnya berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan 

pendaftaran peralihan hak milik atas dengan cara jual beli tersebut. 

Misalnya: Foto copy KTP dari pemohon yang sudah tidak berlaku lagi  

atau belum dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

b. Pengisian akta jual beli yang dibuat oleh PPAT kurang lengkap, 

kurang teliti dan cenderung tidak sempurna dalam pembuatan aktanya. 

c. Tanah sebagai obyek jual beli masih dalam sengketa. 

d. Masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan peralihan hak atas 

tanahnya karena, biaya peralihan yang menurut mereka relatif mahal 

dan memakan waktu yang cukup lama. 

 

3. Solusi dari Hambatan-hambatan Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara 

Jual Beli. 
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a. Kurang lengkapnya berkas untuk kasus ini maka dari pihak Kantor 

Pertanahan setelah menerima berkas hendaknya: 

1)  memeriksa dan meneliti berkas-berkas 

2)  mencatat dalam formulir isian 

3)  memberikan tanda terima berkas permohonan 

4) memberikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas-berkas 

melalui surat pemberitahuan. 

Jika pemohon telah melengkapi data yang dibutuhkan, maka 

permohonan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika pemohon belum 

melengkapinya maka permohonan tersebut dapat ditahan dahulu dan 

tidak boleh diteruskan. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

b. Adanya sengketa dari tanah yang dimohon  

Untuk kasus sengketa yang berkenaan dengan tanah yang dimohon dapat 

diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dalam hal ini pihak 

kantor pertanahan dapat menjadi penengah dan menyarankan agar 

diselesaikannya sengketa tersebut. Apabila sengketa dapat diselesaikan 

maka permohonan tersebut diproses dan selanjutnya diterbitkan sertifikat. 

c. Masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan peralihan hak atas 

tanahnya karena, biaya peralihan yang menurut mereka relatif mahal dan 

memakan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi hambatan tersebut, 

kantor pertanahan mengadakan program pensertifikatan massal atau 
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PRONA terutama bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga 

kebutuhan akan sertifikat dapat terpenuhi secara adil.  

 

 

4. Data Jumlah Pemohon Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

Dengan Cara Jual Beli Pada Tahun 2008 di Kantor Pertanahan Kudus 

Adapun jumlah pemohon pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pada tahun 2008 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 
Jumlah pemohon pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena 

jual beli pada tahun 2008 di Kantor Pertanahan Kudus. 
No Bulan Jumlah Pemohon 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

630 
403 
373 
484 
396 
546 
559 
512 
517 
383 
448 
470 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kudus 

yang dalam peralihan haknya dengan cara jual beli sudah banyak 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan peralihan haknya 

khususnya dengan cara jual beli ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus di 
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tiap bulannya. Namun, ketika penulis mengadakan wawancara dengan 

beberapa masyarakat Kabupaten Kudus, ternyata masih ada masyarakat 

Kabupaten Kudus yang dalam peralihan haknya belum didaftarkan ke 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Masijan selaku masyarakat di Kabupaten Kudus pada tanggal 22 

Juni 2009, Alasan yang menyebabkan masyarakat enggan untuk 

mendaftarkan peralihan haknya khususnya dengan cara jual beli karena 

masyarakat beranggapan bahwa dengan dilakukannya peralihan hak atas 

tanah dengan cara jual beli yang dilakukan di bawah tangan, jual beli 

tersebut dianggap sah tanpa di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus dan beranggapan bahwa pemilik tanah sudah pasti mendapatkan hak 

atas tanah dan jaminan kepastian hukum. Hal senada juga disampaikan oleh 

Ibu Suparmi. 

Menurut Ibu Raminah selaku masyarakat Kabupaten Kudus saat 

diwawancarai penulis pada tanggal 22 Juni 2009 beliau menyatakan bahwa 

beliau belum mengetahui secara jelas adanya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus yang mengurus masalah pertanahan dalam hal ini khususnya 

masalah peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan kepada 

masyarakat Kabupaten Kudus. Berbeda dengan alasan Bapak Sugiri, beliau 

beranggapan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peralihan hak 

atas tanahnya sampai dengan pendaftarannya relatif mahal dan 

mengeluarkan biaya yang sangat besar serta memerlukan proses yang 
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berbelit-belit dan lama. Sehingga  bagi masyarakat golongan ekonomi 

lemah, biaya tersebut dirasa sangat mahal. 

 

5. Kasus Mengenai Jual Beli Tanah Yang Terjadi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus 

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pernah terjadi suatu kasus 

yaitu pihak penjual menggugat PPAT dengan alasan bahwa transaksi jual 

beli tersebut tidak benar. Yang melatarbelakangi gugatan tersebut yaitu 

karena kelalaian PPAT dalam menuliskan tanggal kapan terjadinya 

peralihan hak. Padahal, pihak penjual dan pihak pembeli sudah menghadap 

ke PPAT untuk dibuatkan akta jual beli dan para pihak telah sepakat dan 

menandatangani akta jual beli. Namun, pada saat penandatanganan akta jual 

beli tersebut, PPAT lalai dalam mencantumkan tanggal pada waktu 

peralihan dengan cara jual beli tersebut. Beberapa minggu Kemudian, 

PPAT baru menuliskan tanggal setelah terjadinya penandatanganan akta, 

dan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus, Sertifikat sudah beralih atas nama pembeli. Kemudian pihak penjual 

tahu bahwa tanggal yang dicantumkan dalam akta jual beli tersebut tidak 

sesuai dengan tanggal pada saat pihak penjual dan pihak pembeli 

menandatangani akta jual beli. Kemudian,  Pihak penjual menggugat PPAT 

ke Pengadilan dan menyatakan bahwa proses jual beli tersebut tidak benar. 

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam penerbitan 

sertifikat tanah sangat terkait dengan tugas dan fungsi PPAT dalam hal 
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penerbitan akta jual beli tanah, akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT 

tentunya memerlukan keterampilan dan kecakapan. Akta jual beli tanah 

tersebut diperlukan sebagai syarat dalam menerbitkan sertifikat tanah yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Masih ada masyarakat Kabupaten Kudus yang dalam peralihan hak milik 

atas tanahnya dengan cara jual beli belum didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus, adapun alasan mereka enggan untuk 

mendaftarkan peralihan haknya antara lain: 

a. Masyarakat beranggapan bahwa dengan dilakukannya peralihan hak atas 

tanah dengan cara jual beli yang dilakukan di bawah tangan, jual beli 

tersebut dianggap sah tanpa di daftarkan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus dan beranggapan bahwa pemilik tanah sudah pasti 

mendapatkan hak atas tanah dan jaminan kepastian hukum. 

b. Belum mengetahui secara jelas adanya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus yang mengurus masalah pertanahan dalam hal ini khususnya 

masalah peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan kepada 

masyarakat Kabupaten Kudus. 

2. Pendaftaran peralihan Hak Milik dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus, di dalam penerbitan sertifikat tanah sangat terkait 

dengan tugas dan fungsi PPAT dalam hal penerbitan akta jual beli tanah. 



59 
 

 
 

B. Saran 

Adapun saran berdasarkan kesimpulan tersebut antara lain: 

1. Kesadaran tentang arti pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

khususnya dengan cara jual beli, dari masyarakat harus ditingkatkan antara 

lain melalui penyuluhan-penyuluhan, penyebaran pamflet-pamflet yang 

berkaitan dengan hukum tanah khususnya mengenai pentingnya pendaftaran 

peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli  dengan bahasanya yang 

komunikatif agar dapat dimengerti oleh masyarakat awam, atau melalui 

bahan-bahan bacaan lainnya, dan juga melalui mass media. 

2. Hendaknya PPAT dalam menerbitkan akta jual beli tanah harus teliti, cermat, 

hati-hati dan tidak boleh ceroboh. Terlebih lagi akta jual beli tanah 

menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mencegah hal-hal 

yang tidak diinginkan, sehingga pencocokan data-data yang ada pada 

sertifikat dan buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan wajib dilakukan. 

Namun demikian, tidaklah berarti kehati-hatian menimbulkan berbelit-

belitnya pelayanan sehingga penerbitan akta jual beli tanah dari PPAT 

menjadi lama. 
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