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ABSTRAK 

Rizma Marlina Gardini; Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks 

Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.G/2017/ PN Ungaran), 

Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Aprila Niravita, S.H., M.Kn. 

 

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Tanah Eks (RvE) Verponding, Tanah Obyek 

P3MB, Hukum Tanah Nasional 

 

Dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) disebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan Pasal 33 : (3) UUD 1945 ini 

diimplementasikan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960. 

Sebelum tahun 1960, Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan, dengan 

berlakunya UUPA ini terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria 

Indonesia, mengakibatkan berakhirnya dualisme hukum tanah dan 

terselenggaranya unifikasi hukum pertanahan Indonesia. bahkan setelah 

berlakunya UUPA banyak yang belum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah 

seperti yang tersebut dalam Pasal 16 UUPA. Dewasa ini masih terdapat sengketa 

tanah bekas hak barat terutama eigendom verponding peninggalan w.n Belanda, 

yang setelah kepergiannya tidak pernah dilakukan konversi hak atas tanah 

menurut ketentuan UUPA dan penguasaan tanah menjadi tidak teratur, seperti 

pada kasus di Kabupaten Semarang, dalam Putusan No. 10/Pdt.G/2017/ PN Unr, 

amar putusannya adalah Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang  akibat 

hukumnya, Penggugat dan para Tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah 

eks eigendom/obyek sengketa,. Permasalahannya adalah : 1. Bagaimana status 

hukum tanah eks Eigendom Verponding No. 2146 setelah putusan No. 

10/Pdt.G/2017/PN Ungaran? 2. Bagaimana tindak lanjut perolehan hak milik atas 

tanah eks eigendom verponding No. 2146 di Lingkungan Bandungan rt. 001/ rw. 

007 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan 

Yuridis Empiris. Sumber data yang diambil dari data primer dan data sekunder. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, studi 

lapangan dan wawancara.  

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum 

tanah eks RvE Verp. No. 2146 setelah putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Unr adalah 

tanah negara, dan oleh karena terdapat penguasaan dobel di atas tanah eks RvE 

Verp. No. 2146 obyek tanah P3MB maka untuk mengajukan permohonan hak atas 

tanah P3MB tersebut para pihak harus menyelesaikan terlebih dahulu 

permasalahannya dan menentukan siapa yang berhak atas tanah baik melalui 

forum non litigasi maupun litigasi. Dimana permohonan pengajuan hak 

berdasarkan UU No. 3 Prp Tahun 1960 jo. PP No. 223 Tahun 1961 dan PMA No. 

20 Tahun 2016 yang mengatur secara khusus benda-benda tetap milik 

perseorangan warga negara Belanda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki unsur 

esensial bagi kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan 

kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum baik dari segi individu, 

masyarakat, berbangsa maupun bernegara, sejatinya bangsa Indonesia merupakan 

negara agraris, sehingga kepastian kepemilikan hak atas tanah  haruslah didukung 

pula oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya 

kepastian tersebut  maka pemegang hak yang sah akan lebih tenang dan leluasa 

untuk mempergunakan maupun memanfaatkannya. Adapun pendapat Bernhard 

Limbong dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan, bahwasanya tanah 

bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar 

dari kehidupannya tergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari TuhanYang 

Maha Esa kepada  umat manusia di muka bumi. Sejak lahir sampai meninggal 

dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan, 

dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, social, kultural, politik, 

sosiologi dan ekologis (Limbong, 2012:2). 

Dalam  Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  

di dalarn ketentuan Pasal  33 ayat (3) sebagai berikut "Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Dipertegas  lagi  di  dalam  Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun  1960 Pasal  1 ayat (2) juga dinyatakan "Seluruh bumi, air dan 

ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dalam 
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wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, 

air  dan  ruang  angkasa  bangsa  Indonesia  dan  merupakan  kekayaan  Nasional". 

Kata "dikuasai" dalam  ketentuan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 

tersebut, tidak berarti  negara adalah pemiliknya, namun berarti Negara  memiliki 

kewenangan tertentu sebagai organisasi kekuasaan. 

Pada hakikatnya “Hak” adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum 

kepada seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan 

hubungan hukum antara keduanya (hubungan subyek obyek). Jadi apabila 

seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada orang tersebut telah 

melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang 

diperintah berdasarkan hukum. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari 

negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan baik warga negara 

Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang maupun badan hukum 

privat maupun badan hukum publik, hak atas tanah inilah yang memberi 

wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil 

manfaat dari tanah yang di haki. 

Mengingat sebelum tahun 1960, Indonesia berlaku dualisme hukum 

pertanahan. Di satu sisi berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial belanda, yaitu 

tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat sering disebut Tanah Barat 

atau Tanah Eropa seperti tanah hak eigendom, hak opstall, hak erfpacht dan lain-

lainnya, disisi lain penguasaan tanah dengan hak penduduk asli atau bumi putera 

yang tunduk pada hukum adat yang tidak mempunyai bukti tertulis, yang dipunyai 

oleh penduduk setempat sering disebut tanah adat seperti  tanah hak ulayat, tanah 

yasan, tanah gogolan dll. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tanggal 24 
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September 1960 merupakan hari bersejarah karena pada tanggal tersebut telah 

diundangkan dan dinyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bagi seluruh wilayah 

Indonesia. Dengan berlakunya UUPA ini terjadi perubahan fundamental pada 

Hukum Agraria Indonesia, terutama dibidang pertanahan. Sehingga 

mengakibatkan berakhirnya dualisme hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi 

yaitu kesatuan hukum dilapangan hukum pertanahan di Indonesia.  

Dewasa ini masih diketemukan dalam masyarakat tanah-tanah yang 

memiliki alas hak berupa Eigendom Verponding. Dalam hukum pertanahan 

Indonesia, Eigendom Verponding merupakan hak atas tanah yang berasal dari 

hak-hak barat. Tetapi sebenarnya itu diterbitkan pada zaman Belanda untuk orang 

atau Warga Negara Indonesia. Jadi tidak mutlak juga pengertiannya jika 

disebutkan bahwa Eigendom Verponding adalah hak tanah barat. Secara harfiah 

diartikan bahwa Eigendom adalah hak milik tetap atas tanah dan Verponding 

adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan dimaksud. Saat ini 

verponding tersebut berubah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak 

Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).  

Pada hakekatnya konversi harus dilakukan setelah UUPA diundangkan, 

atau paling lama dua puluh tahun setelahnya, namun karena ketidaktahuan 

masyarakat atau ketidakmampuan mengurus konversi hak eigendom menjadi hak 

milik sampai saat ini masih banyak tanah-tanah yang melekat hak berupa 

Eigendom Verponding. Sampai saat inipun pemerintah melalui Kantor Pertanahan 

masih melayani konversi dari Eigendom Verponding menjadi sertifikat asalkan 

syarat konversi sebagaimana diatur dalam undang-undang terpenuhi. Syarat yang 
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pasti adalah asli surat –surat bukti Eigendom Verponding-nya harus diserahkan ke 

Kantor Pertanahan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran hak dan 

history kepemilikannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. (Hajati, dkk, 

2017: 289) 

Dalam prakteknya, masih terdapat sengketa penguasaan tanah bekas hak 

barat terutama eigendom verponding yang merupakan kepunyaan orang-orang 

Belanda yang setelah berlakunya UUPA tidak dikonversi oleh pemilik/pemegang 

haknya. Dan oleh karena perginya orang-orang Belanda tersebut dari Indonesia, 

maka penguasaan atas tanah eks eigendom verponding menjadi tidak teratur, 

sehingga dikuasai oleh orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian jual beli 

dengan pihak yang bukan pemegang hak atau tanpa adanya peralihan hak secara 

sah dari pemegang haknya. Seperti pada kasus yang pernah terjadi di Kabupaten 

Semarang antara Budi Santoso Religius selaku Penggugat sebagai salah satu ahli 

waris dari Yasmin Hadi Prayitno dengan Bagus Arya Wijaya selaku Tergugat I 

dan Yitno Sukoyo selaku Tergugat II dengan obyek sengketanya adalah tanah 

obyek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga 

Negara Belanda (P3MB) tanah bekas  Recht Van Eigendom Verponding No. 2146 

terletak di Lingkungan Bandungan rt. 001/ rw. 007 Kecamatan Bandungan, 

Kabupaten Semarang. Kasus bermula dari adanya sengketa atas sebidang tanah 

beserta bangunan-bangunan (kios), Bagus Arya Wijaya selaku Tergugat I dan 

Yitno Sukoyo selaku Tergugat II sebagai pihak yang merasa berhak atas bangunan 

(kios) dan Budi Santoso Religius selaku ahli waris dari Yasmin Hadi Prayitno 

sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah sengketa beserta dengan 

bangunan-bangunan di atasnya. Budi Santoso sebagai Penggugat mengajukan 
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gugatan terhadap Bagus Arya Wijaya selaku Tergugat I dan Yitno Sukoyo selaku 

Tergugat II atas sengketa tanah eigendom verponding, yang dalam gugatannya 

menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 

dimana menurut Penggugat bahwa para Tergugat telah menempati dan menguasai 

tanah yang terletak di Lingkungan Bandungan RT.001/RW.007 Kecamatan 

Bandungan, Kab. Semarang. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 10/Pdt.G/2017/ PN 

Ungaran, Majelis Hakim memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima atau 

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang akibat hukumnya bahwa antara 

penggugat dan para tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah obyek 

sengketa tersebut, sampai bisa dibuktikan kepemilikan yang sah atas tanah obyek 

sengketa dimaksud. Sehingga Budi Santoso selaku Penggugat dihukum untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.212.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua 

Belas Ribu Rupiah) dan masing – masing pihak baik Penggugat maupun Para 

Tergugat tetap menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dimana 

kondisinya lantai 2 ditempati Bagus Arya Wijaya (Tergugat I), Yitno Sukoyo 

(Tergugat II) dan lantai 1 berupa dapur, Musholla, tanah veteran, kamar mandi 

umum ditempati Budi Santoso Religius (Penggugat). 

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena penulis merasa kasus yang 

melibatkan Budi Santoso Religius selaku Penggugat melawan Bagus Arya Wijaya 

selaku Tergugat I dan Yitno Sukoyo selaku Tergugat II dalam sengketa 

penguasaan tanah eks eigendom verponding ini menarik karena dalam putusan 

No.10/Pdt.G/2017/PN Ungaran, Majelis Hakim memutus dengan amar putusan 

gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) yang akibat 
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hukumnya Penggugat dan Para Tergugat memiliki hak yang sama atas tanah 

obyek sengketa dimana masing-masing pihak tetap menguasai bangunan di atas 

tanah obyek P3MB tanah eks eigendom verponding, sampai bisa dibuktikan 

kepemilikan yang sah atas obyek sengketa dimaksud. Sehingga tanah obyek 

sengketa ini belum diketahui secara jelas siapa pemilik sahnya. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Belakangan ini permasalahan yang sering muncul dalam pertanahan 

adalah sengketa penguasaan hak atas tanah barat yang belum dikonversi 

kepemilikannya sesuai dengan peruntukan dalam UUPA, hal demikianlah dapat 

menimbulkan berbagai macam dampak yang dapat merugikan masyarakat. 

Berdasarkan uraikan di atas dalam “latar belakang” diketahui berbagai masalah 

yang menjadi faktor pendorong penulis untuk meneliti tentang “Tinjauan Yuridis 

Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No. 

10/Pdt.G/2017/ PN Ungaran)”, dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Hak atas tanah barat (eigendom verponding) mengandung unsur dualisme 

hukum sehingga tidak sesuai dengan jiwa falsafah Negara Pancasila dan 

UUD 1945. 

2. Maraknya tanah-tanah barat yang belum dikonversi sesuai dengan 

peruntukannya dalam UUPA 

3. Pemilik atau pemegang hak setelah berlakunya UUPA tidak pernah 

melakukan konversi hak atas tanah. 

4. Terjadinya sengketa pertanahan akibat tanah yang belum dikonversi 

5. Upaya penyelesaian sengketa penguasaan tanah eigendom verponding guna 

memperoleh kepastian hukum hak atas tanah 
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6. Perginya orang-orang Belanda pemilik benda-benda tetap (eigendom 

verponding) mengakibatkan penguasaan atas benda tersebut menjadi tidak 

teratur 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan agar dalam penulisan tidak 

terjadi penyimpangan dari judul yang disusun maka perlu adanya pembatasan 

masalah untuk mempermudah penulisan, sehingga akan diperoleh hasil penulisan 

yang terarah dan berpedoman pada pokok permasalahan yang diteliti. Pembatasan 

masalah tersebut adalah: 

1. Status hukum tanah eks eigendom Verp. No. 2146 di Lingkungan 

Bandungan rt. 001/ rw. 007 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang 

setelah putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Ungaran 

2. Tindak lanjut perolehan hak milik atas tanah eks eigendom verponding No. 

2146 di Lingkungan Bandungan rt. 001/ rw. 007 Kecamatan Bandungan, 

Kabupaten Semarang 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana status hukum tanah eks eigendom Verp. No. 2146 di Lingkungan 

Bandungan rt. 001/ rw. 007 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang 

setelah putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Ungaran ? 

2. Bagaimana tindak lanjut perolehan hak milik atas tanah eks eigendom 

verponding No. 2146 di Lingkungan Bandungan rt. 001/ rw. 007 Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka, penelitian ini 

bertujuan:  

1. Untuk mengetahui status hukum tanah eks eigendom Verp. No. 2146 di 

Lingkungan Bandungan rt. 001/ rw. 007 Kecamatan Bandungan, Kabupaten 

Semarang setelah putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Ungaran ? 

2. Untuk mengetahui tindak lanjut perolehan hak milik atas tanah eks eigendom 

verponding No. 2146 di Lingkungan Bandungan rt. 001/ rw. 007 Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang? 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum agrarian pada khususnya, terutama mengenai 

penguasaan atas tanah barat yang belum terkonversi sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. 

2) Manfaat praktis 

a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama berkaitan 

dengan tanah bekas hak barat yang belum/tidak dikonversi. 

b. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan konstribusi bagi 

pengembangan hukum, khususnya hukum agrarian/pertanahan 

berkaitan dengan kepastian hukum mengenai penguasaan atas tanah 

eigendom verponding. 
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c. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban 

secara ilmiah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan 

kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses 

berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta 

empiris.  

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Hendro, 2009.  

Tesis, Fakultas Hukum, 

Magister Kenotariatan, 

Universitas Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan Pembuktian 

Tanah Eigendom 

Verponding Menurut 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran 

Tanah (Analisis 

Yuridis Terhadap 

Putusan Peninjauan 

Kembali Nomor 588 

PK./Pdt/2002) 

Penelitian yang dilakukan 

Hendro memfokuskan 

terhadap kekuatan tanah 

eigendom verponding 

berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah, hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa tanah ex eigendom 

verponding merupakan 

bukti yang kuat dan 

sampai saat ini masih 

dianggap sebagai salah 

satu alat bukti tertulis 

kepemilikan hak atas 

tanah. 

 

Perbedaan : pada penelitian penulis memfokuskan terhadap status hukum tanah 

obyek P3MB tanah eks eigendom verponding, serta tindak lanjut yang harus 

dilakukan untuk memperoleh hak milik atas tanah eks eigendom verponding 

 

Nadya Karina, Ana 

Silviana, Triyono, 2016. 

Jurnal, Volume 5, Nomor 

2, website: 

Penyelesaian Sengketa 

Tanah Bekas Hak 

Barat (Recht Van 

Verponding) Dengan 

Tanah Hak Pakai Di 

Penelitian yang dilakukan 

Nadya Karina, Ana 

Silviana, dan Triyono, 

memfokuskan pada akibat 

hukum dari tanah bekas 
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http://www.ejournal-

s1.undip.ac.id/index. 

Php/dir/, Program Studi 

S1 Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas 

Diponegoro  

 

Kota Tegal (Studi 

Kasus Putusan MA 

Nomor : 

1097k/Pdt/2013) 

Recht Van Verponding 

menurut hukum tanah 

nasional serta 

pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara 

Nomor : 1097k/Pdt/2013, 

hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tanah 

recht van verponding 

setelah berlakunya UUPA 

wajib dilakukan konversi 

dengan hukum tanah 

nasional, adapun 

pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara 

Nomor : 1097k/Pdt/2013 

bahwa tidak terdapat bukti 

cukup kuat yang diajukan 

oleh penggugat sehingga 

obyek sengketa adalah 

milik sah Kota Tegal yang 

digunakan untuk 

kepentingan umum yaitu 

pasar beras. 

 

Perbedaan : pada penelitian penulis memfokuskan terhadap hukum tanah obyek 

P3MB tanah eks eigendom verponding, serta tindak lanjut yang harus dilakukan 

untuk memperoleh hak milik atas tanah eks eigendom verponding 

 

Wahyuni Eka Putri, 2016. 

Skripsi, Fakultas Hukum, 

Universitas Hasanudin 

Makassar 

Tinjauan Hukum 

Terhadap Kekuatan 

Hukum Eigendom 

Verponding Sebagai 

Alas Hak (Studi 

Putusan Mahkamah 

Agung No. 2082 

K/Pdt/2013) 

Penelitian yang dilakukan 

Wahyuni Eka Putri  

memfokuskan pada 

kedudukan hukum 

penggunaan eigendom 

verponding sebagai alas 

hak, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kedudukan hukum 

penggunaan eigendom 

verponding sebagai alas 

hak pada prinsipnya dapat 

dijadikan dasar untuk 

dimohonkan hak atas 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index
http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index
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tanah sepanjang tanah 

tersebut tidak digunakan 

atau dimanfaatkan Negara 

untuk kepentingan umum. 

 

Perbedaan : pada penelitian penulis memfokuskan terhadap status hukum tanah 

obyek P3MB tanah eks eigendom verponding, dan tindak lanjut yang harus 

dilakukan untuk memperoleh hak milik atas tanah eks eigendom verponding. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Kepastian Hukum 

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tujuan hukum yang 

berorientasi pada 3 hal (Notohamidjojo, 2011:33) yaitu : 

a)  Keadilan 

b)  Kemanfaatan 

c)  Kepastian Hukum 

Pandangan dari Gustav Radbruch ini dikenal juga dengan teori tiga nilai 

dasar hukum yang merupakan rechtsidee/cita hukum yang ingin dicapai oleh 

bangsa Indonesia. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma  hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku 

bagi  setiap orang. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya  bias 

dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum  secara normatif 

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan  diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis.  Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-

raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan  

norma  lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat  berbentuk 
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konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma (Fajar dan Yulianto, 

2010:135). Jan M.Otto yaitu kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan 

(Sidharta, 2006:58) sebagai berikut : 

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah 

diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasan negara. 

2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat 

kepadanya. 

3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena 

itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 

4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu 

mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 

5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 

 Dari prinsip-prinsip di atas, Lon L. Fuller berpandangan bahwa ketika 

suatu sistem hukum memiliki karakter yang  bersesuaian dengan prinsip-prinsip di 

atas, maka sistem hukum  tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah sistem 

hukum, atau  dalam analogi penulis, terjadi ketidakpastian hukum terhadap sistem  

hukum tersebut. 

L.A. Hart dalam karyanya The Concept of Law  mengomentari kepastian 

hukum dalam undang-undang. Menurut  pandangannya bahwa kadang-kadang 

kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-

undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang 
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mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Hal inilah menurut L.A Hart 

salah satu contoh ketidakpastian (legal uncertainty) hukum. 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) Sebagai Hukum Agraria Nasional 

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan tonggak 

bagi bangsa Indonesia untuk mendobrak hukum kolonial menuju ke ranah Hukum 

Nasional, yang tentunya akan mengakhiri berlakunya hukum barat atas tanah. 

Akan tetapi karena belum adanya hukum yang mengatur mengenai hak-hak atas 

tanah, sehingga dengan berdasarkan ketentuan pada Pasal II Aturan Peralihan 

UUD 1945, maka hak-hak atas tanah barat masih tetap berlaku setelah masa 

proklamasi kemerdekaan. 

Pada masa itu terdorong pula keinginan yang kuat dari bangsa Indonesia 

untuk segera mengakhiri berlakunya hukum pertanahan peninggalan pemerintah 

Kolonial Belanda. Hal ini dilakukan antara lain dengan penghapusan beberapa 

tanah Hak Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan 

semangat proklamasi, yaitu: 

1. Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan 

Tanah-Tanah Partikelir dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 yang berlaku mulai pada tanggal 24 

Januari 1958, semua tanah-tanah Partikelir, yaitu tanah Eigendom yang 

terdapat hak-hak pertuanan di atasnya dinyatakan hapus dan tanahnya 

menjadi tanah negara. 
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2. Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam 

wilayah Republik Indonesia, bahwa semua perusahaan milik Belanda yang 

ada di wilayah Republik Indonesia dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan 

menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. Harta-harta 

kekayaannya, termasuk hak-hak atas tanah kepunyaan perusahaan yang 

dinasionalisasi itu pun statusnya menjadi dikuasai oleh Negara Republik 

Indonesia. 

3. Tanah-Tanah Milik Badan Hukum yang ditinggal Direksi Berdasarkan 

Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 

5/Prk/1965 telah ditegaskan status tanah kepunyaan badan-badan hukum 

yang ditinggal direksi/ pengurusnya. 

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa semua rumah dan tanah 

bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah 

meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi 

menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada 

negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

4. Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perorangan Warga Negara Belanda 

Untuk Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda 

yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang 

Nasionalisasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Prp 1960. 

Dalam aturan ini dinyatakan semua benda tetap milik perseorangan warga 

Negara Belanda yang tidak terkena oleh Undang-Undang Nomor 86 Tahun 
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1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, yang pemiliknya telah 

meninggalkan wilayah Republik Indonesia sejak mulai berlakunya 

peraturan ini dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Muda 

Agraria. Untuk mengurus benda-benda tetap milik warga Belanda tersebut 

oleh Menteri Agraria dibentuk panitia yang dikenal dengan Panitia 

Pelaksanaan Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara 

Belanda (P3MB). Barangsiapa yang berkeinginan membeli benda-benda 

tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda yang telah dikuasai oleh 

pemerintah harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria 

melalui panitia 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang 

Undang Pokok Agraria (UUPA), maka semua hak-hak Barat yang belum 

dibatalkan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan masih berlaku tidak 

serta merta hapus dan tetap diakui, akan tetapi untuk dapat menjadi hak atas tanah 

sesuai dengan sistem yang diatur oleh UUPA, harus terlebih dahulu dikonversi 

menurut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi dan aturan 

pelaksanaannya. Dalam pelaksana konversi tersebut ada beberapa prinsip yang 

mendasarinya, yaitu : 

a. Prinsip Nasionalitas 

Dalam Pasal 9 UUPA, secara jelas menyebutkan bahwa hanya Warga 

Negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya 

dengan bumi, air dan ruang angkasa. Badan-badan hukum Indonesia juga 

mempunyai hak-hak atas tanah, tetapi untuk mempunyai hak milik hanya 
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badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat 

Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, antara lain : bank-bank yang didirikan 

oleh negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1963, badan-badan 

keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah 

mendengar Menteri Agama, dan badanbadan sosial yang ditunjuk oleh 

Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Sosial. 

b. Pengakuan Hak-Hak Tanah Terdahulu 

Ketentuan konversi di Indonesia mengambil sikap yang human atas 

masalah hak-hak atas tanah dengan tetap diakuinya hak-hak atas tanah 

sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak-hak yang pernah tunduk kepada 

Hukum Barat maupun kepada Hukum Adat yang kesemuanya akan masuk 

melalui Lembaga Konversi ke dalam sistem dari UUPA. 

c. Penyesuaian Kepada Ketentuan Konversi  

Sesuai dengan Pasal 2 dari Ketentuan Konversi maupun Surat Keputusan 

Menteri Agraria maupun dari edaran-edaran yang diterbitkan, maka hak-

hak tanah yang pernah tunduk kepada Hukum Barat dan Hukum Adat 

harus disesuaikan dengan hak-hak yang diatur oleh UUPA. 

d. Status Quo Hak-Hak Tanah Terdahulu  

Dengan berlakunya UUPA, maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak 

baru atas tanah-tanah yang akan tunduk kepada hukum Barat. Setelah 

disaring melalui ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok 
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Agraria dan aturan pelaksanaannya, maka terhadap hak-hak atas tanah 

bekas hak barat dapat menjadi: 

a. Tanah negara karena terkena ketentuan asas nasionalitas atau karena 

tidak dikonversi menjadi hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria.  

b. Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut Undang-Undang Pokok 

Agraria seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai. 

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Eigendom Verponding 

Sebelum UUPA diberlakukan, istilah hak milik pada masa hukum 

Kolonial Belanda penyebutannya lebih sering menggunakan Bahasa Belanda yang 

berarti eigendom atau hak milik. “Eigen” berarti diri atau pribadi, sementara dom 

mengacu pada kata “dominium” yang didefinisikan sebagai “hak milik” dengan 

demikian, “eigendom” berarti “milik pribadi” (Riyadi, International jurnal of law, 

Volume 3, May 2017: 53) . Hal ini sesuai dengan dasar hukum pengaturannya 

yang bersumber dari hukum Belanda, yakni Burgerlijk Wetboek (BW), tepatnya 

terdapat dalam buku II Bab 3 Pasal 570 BW menyebutkan bahwa: 

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa 

dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asal tidak 

bertentangan dengan undang-undang atau peaturan umum yang ditetapkan 

oleh kuasa yang berwenang da nasal tidak mengganggu hak-hak orang 

lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi 

kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan.  

 

Istilah verponding dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1958 tentang 

Pajak Verponding Untuk Tahun 1957 dan berikutnya digunakan untuk menyebut 

salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap benda-benda tetap (tanah). Selain 

itu, dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ungaran istilah eigendom 
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verponding digunakan untuk menunjuk suatu hak milik terhadap suatu tanah (AP. 

Parlindungan, 1991:1). Pengertian verponding dalam literatur hukum di Indonesia 

salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk 

pemungutan pajak verponding pada tahun-tahun 1953 dan berikutnya (Lembaran 

Negara Nomor 90 Tahun 1952), yang menentukan bahwa “dengan nama 

verponding dikenakan suatu pajak atas harta tetap, sebagaimana disebut dalam 

Pasal 3 ordonansi verponding 1928”. Peraturan tentang pajak  verponding ini 

dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang pernah berlaku sebelumnya, 

seperti: 

1. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche  Verpondings  

Ordonnantie 1923, Staatsblad tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan  Algemeene Verordeningen 

Binnenlandsche Bestuur Java en  Madoera (Staatsblad tahun 1931 Nomor 

168); 

2. Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad 

tahun 1928 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 29  Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882). 

Pada Tahun 1960 semua jenis hak atas tanah termasuk hak eigendom 

bukan dihapus, namun diubah atau dikonversi menjadi jenis-jenis hak atas tanah 

tertentu, dengan suatu persyaratan tertentu  yang harus dipenuhi. Misalnya, hak 

eigendom menjadi hak milik, hak erfpacht menjadi hak guna usaha, hak opstal 

menjadi hak guna bangunan (Lubis, 2008:221) 
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Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997 tentang 

pendaftaran tanah, pelaksanaan konversi hak atas  tanah  disebut dengan istilah 

pembuktian hak lama. Pasal 24 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 mengatur bahwa: 

“Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari 

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya 

hak tersebut berupa bukti-bukti  tertulis, keterangan saksi dan/atau, 

pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia  

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala 

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap 

cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 

membebaninya”.  

 

Yamin Lubis menyatakan bahwa tanah yang berstatus eigendom masih 

dapat dilakukan konversi menjadi hak milik. Proses  konversi hak atas tanah yang 

berasal dari hak-hak barat (termasuk eigendom) dapat langsung dilakukan 

konversinya sepanjang  pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas 

tanah dalam  bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain, 

serta ada peta/surat ukurnya, maka pembukuannya cukup dilakukan dengan 

memberi tanda cap/stampel pada alat  bukti  tersebut  dengan  menuliskan jenis 

hak dan nomor hak yang dikonversi (Lubis, 2008:225). 

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Konversi Hak Eigendom 

2.3.3.1 Pengertian Konversi 

Konversi adalah pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum 

berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari UUPA (A.P Parlindungan, 

1990:1), atau dengan kata lain peralihan, perubahan (omzetting) dari suatu hak 

kepada suatu hak lain. Perlu dipahami bahwa arti daripada konversi sendiri yaitu 

merupakan peralihan atau perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru 

menurut UUPA, “hak lama” secara yuridis di sini adalah hak-hak atas tanah 
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sebelum berlakunya UUPA, sedangkan hak baru hak-hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam UUPA, khususnya Pasal 16 ayat (1), antara lain hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. 

 

2.3.3.2 Landasan Hukum Konversi Hak Eigendom 

a) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan UUPA 

Hak Eigendom merupakan salah satu jenis Hak Barat yang 

pada saat berlakunya UUPA dikonversi menjadi Hak Milik. 

Berdasarkan UUPA (Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA) Jo. 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan 

Beberapa Ketentuan UUPA, Hak Eigendom dikonversi menjadi Hak 

Milik apabila :  

Sejak berlakunya UUPA, yang mempunyainya memenuhi 

syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 UUPA, yaitu : 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan-badan hukum telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi Hak 

milik beserta syarat-syaratnya. 

c. Orang asing karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran 

harta karena perkawinan, bagi warga Negara Indonesia yang telah 

mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini 

kehilangan kewarganegaraan wajib melepaskan hak itu dalam 

jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 

hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 
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lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena 

hukum dan jatuhnya pada Negara. 

Untuk mengkonversi Hak Eigendom tersebut, pemiliknya yang 

pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal, dalam 

waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor 

Pendaftaran Tanah (KKPT) untuk memberikan ketegasan mengenai 

kewarganegaraannya itu, dan kemudian oleh KKPT dicatat pada asli 

aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Milik, dengan jangka waktu 

paling lama 20 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 24 September 

1980. 

Apabila hak atas tanah asal konversi Hak Barat itu  sebelum 

berakhir jangka waktunya, yaitu selama-lamanya sampai dengan 

tanggal 24 September 1980, didaftarkan pada KKPT oleh pemilik 

eigendom, maka timbullah hak baru sesuai dengan hak-hak yang diatur 

dalam ketentuan UUPA. Hak atas tanah asal konversi Hak Barat itu 

nantinya akan berakhir masa berlakunya selama sisa waktu Hak 

Eigendom tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun, yaitu sampai 

dengan tanggal 24 September 1980. Namun, jika hak atas tanah asal 

konversi Hak Barat itu tidak didaftarkan hingga berakhir jangka 

waktu/masa berlakunya hak yang bersangkutan, selambat-lambatnya 

tanggal 24 September 1980, maka sejak saat itu tanah dengan Hak 

Eigendom tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 

Dalam rangka mengatur perbuatan-perbuatan hukum sebagai 

akibat dari ketentuan mengenai tanah bekas Hak Barat yang telah 
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berakhir masa berlakunya dan menentukan hubungan hukum serta 

penggunaan peruntukannya lebih lanjut dari tanah-tanah tersebut, 

maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas 

Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi 

Hak-Hak Barat.  

Maksud dikeluarkannya kedua peraturan di atas adalah 

menegaskan kembali tentang berakhirnya hak atas tanah asal Konversi 

Hak-hak Barat pada tanggal 24 September 1980, yang juga merupakan 

prinsip yang telah digariskan di dalam UUPA, dengan maksud untuk 

dapat benar-benar mengakhiri berlakunya sisa hak-hak Barat atas tanah 

di Indonesia dengan segala sifat-sifatnya yang tidak sesuai dengan 

Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu, hak atas tanah asal Konversi 

Hak Barat itu tidak akan diperpanjang lagi, sehingga tanah-tanah asal 

Konversi Hak-hak Barat dimaksud sejak 24 September 1980 statusnya 

menjadi tanah yang dikuasai negara, dan selanjutnya oleh negara akan 

diatur kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah melalui 

pemberian hak baru (Harsono, 2007:115) 

2.3.4 Tinjauan Umum Tentang Hak Penguasaan Atas Tanah 

2.3.4.1 Hak Penguasaan Atas Tanah 

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian  wewenang, kewajiban 

dan/atau larangan bagi pemegang  haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah 
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yang dihaki.  “Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk  diperbuat 

itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah 

yang diatur dalam Hukum Tanah negara yang bersangkutan. 

Hak-hak penguasaan atas tanah dapat diartikan  sebagai lembaga hukum, 

jika belum dihubungkan dengan  tanah dan subyek tertentu. Hak-hak penguasaan 

atas tanah  dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (subjektief  recht), 

jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai 

pemegang haknya (Harsono, 2006:262). 

Dalam hal ini hak penguasaan atas tanah yang berlaku secara yuridis di 

Indonesia tertuang dalam pasal 2 UUPA, yang bunyinya: 

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi,air dan 

ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi 

seluruh rakyat. 

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini 

memberi wewenang untuk: 

b) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,  

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut; 

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 

tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-

besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, 

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

 

Dalam hal tanah dikuasai oleh Negara, bukan berarti Negara bisa bertindak 

sewenang-wenang atas seluruh tanah yang ada di Negara ini, penguasaan ini 

dibatasi oleh adanya hak individu dan hak persekutuan hukum adat terhadap 

tanah. Kalo menjelaskan bahwa: 

“Kekuasaan negara terhadap tanah yang sudah dipunyai oleh orang 

dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa 
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negara memberikan kekuasaan kepada seorang yang mempunyainya untuk 

menggunakan haknya. Sedangkan kekuasaan negara atas tanah yang tidak 

dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lain adalah sangat 

luas dan penuh”. 

 

Berdasarkan ulasan kalo tersebut di atas, maka penguasaan Negara atas 

tanah dibedakan kepada dua penguasaan yaitu penguasaan langsung dan 

penguasaan tidak langsung. Penguasaan langsung adalah penguasaan Negara 

terhadap tanah yang belum di haki perseorangan, menurut Sunarji Hartono tanah 

seperti ini disebut dengan “tanah yang dikuasai langsung oleh negara” atau 

disebut secara singkat sebagai “tanah negara”. Adapun hak menguasai negara 

secara tidak langsung adalah hak menguasai Negara terhadap tanah yang telah di 

haki perseorangan, atau disebut dengan “tanah yang dikuasai tidak langsung oleh 

negara” atau “tanah Negara tidak bebas”. Menurut Imam Sutiknjo, kewenangan 

terhadap tanah yang sudah dihaki perseorangan ini pada dasarnya bersifat pasif, 

kecuali jika tanah itu dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan sehingga negara dapat 

mengaturnya supaya produktif. 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

menyebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Prinsip yang 

terkandung dalam ketentuan UUD NRI 1945 ini mengandung makna kewajiban 

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan Negara untuk melakukan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. 

Sehubungan dengan hak menguasai oleh Negara tersebut baik orang atau 

rakyat tidak bebas untuk menggunakan bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya serta ruang angkasa. Maka dari itu, bagi orang yang 
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membutuhkan wajib meminta izin kepada Negara/pemerintah, dan orang yang 

membutuhkan tanah untuk mendirikan bangunan/rumah perlu adanya sertifikat 

tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB). Pada prinsipnya pemerintah akan 

memberikan izin-izin tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan atau prosedur 

yang ditetapkan telah dipenuhi. 

Tanah negara didefinisikan sebagai bidang-bidang tanah yang belum ada 

hak atas tanah atau bekas hak yang habis masa berlakunya, yang langsung 

dikuasai negara dan berfungsi untuk kepentingan publik atau perlindungan 

termasuk tanah-tanah bentukan baru (tanah oloran, tanah endapan baru di pantai 

maupun sungai atau tanah timbul dan sebagainya). Menurut Boedi Harsono 

(2006:271), tanah negara merupakan tanah-tanah yang dikuasai langsung negara, 

dalam artian tanah-tanah belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA).  

Dalam penjelasan umum II ayat (2) UUPA, pengertian tanah negara 

ditegaskan bukan dikuasai penuh, akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara, artinya negara dikontruksikan bukan sebagai pemilik tanah, 

namun negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak 

selaku Badan Penguasa, yang diberikan wewenang untuk :  

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa;  
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c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang 

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

angkasa. 

Atas pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian 

tanah negara, dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis, bahwa terdapat dua 

kategori tanah negara dilihat dari asal usulnya, yaitu :  

a. Tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada 

hak atas tanah yang melekatinya; 

b. Tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, 

karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah 

negara. Misalnya, tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah 

tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, 

tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya. 

2.3.4.2 Macam-Macam Hak Atas Tanah 

A. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

1. Hak Eigendom (Recht van Eigendom) 

Dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, 

menyebutkan bahwa Hak Eigendom adalah hak untuk menikmati 

suatu kebendaan dengan  leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap 

kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak 

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan  umum yang 

ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan 

tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tak 

mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi  
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kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan 

dengan pembayaran ganti rugi. 

2. Hak Erfpacht (Recht van Erfpacht) 

Hak Erfpacht, menurut Pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah suatu hak kebendaan  untuk menikmati sepenuhnya 

akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan  

kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si  pemilik 

sebagai pengakuan akan kepemilikannya,  baik berupa uang, baik 

berupa hasil atau pendapatan. 

3. Hak Opstal (Recht van Opstal) 

Hak Opstal atau disebut juga dengan Recht van  Opstal adalah 

suatu hak kebendaan (zakelijk recht)  untuk mempunyai rumah-

rumah, bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang 

lain (Rukhiyat, 1999:35). Hak Opstal menurut Pasal 711  BW 

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan hak numpang 

karang (Recht van Opstal), yaitu suatu hak kebendaan untuk 

mempunyai  gedung-gedung, bangunan-bangunan dan  penanaman  

di  atas  pekarangan  orang  lain.  

4. Recht van Gebruik 

Menurut Pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, Recht 

van Gebruik adalah suatu hak kebendaan, dengan mana seorang 

diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik 

orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik  kebendaan  

itu, dan dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya. 
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B. Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

Macam-macam penguasaan hak atas tanah diatur dalam  Pasal 16 

ayat (1) UUPA. Adapun hak-hak atas tanah tersebut, antara lain : 

1) Hak Milik 

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun 

temurun, terkuat dan terpenuh yang  dapat  dipunyai orang atas 

tanah dengan mengingat  ketentuan Pasal 6. Turun-temurun 

artinya hak itu dapat diwariskan berturut-turut tanpa perlu 

diturunkan derajatnya atau hak itu menjadi  tiada  atau memohon  

kembali ketika terjadi perpindahan tangan. Adapun  yang dapat 

mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA, yaitu : 

a) Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini tidak dibedakan 

antara warga negara yang asli dengan yang keturunan asing. 

b) Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh  pemerintah. Pada 

umumnya, suatu badan hukum  tidak dapat mempunyai hak 

milik selain yang  ditetapkan oleh pemerintah. Adapun badan 

hukum  yang dapat mempunyai hak milik, seperti yang  telah 

diatur di dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 1963 

tentang Penunjukan  Badan-Badan Hukum Yang Dapat 

Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, antara lain : 

i. Bank-bank yang didirikan oleh negara; 

ii. Perkumpulan-perkumpulan koperasi  pertanian 

yangdidirikan berdasarkan Undang-Undang  Nomor 79 

Tahun 1963; 



30 
 

 
 

iii. Badan-badan Keagamaan yang ditunjuk oleh  Menteri 

Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama; 

iv. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh  Menteri 

Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Sosial. 

2) Hak Guna Usaha 

Hak guna usaha ini merupakan hak khusus untuk mengusahakan 

tanah yang dikuasai langsung oleh  negara baik bagi usaha di 

bidang pertanian, perikanan ataupun perikanan, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA. Berlainan dengan hak 

milik,  tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan hak  guna 

usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian,  perikanan, dan 

peternakan. Hak guna usaha hanya  dapat diberikan oleh Negara 

(Perangin, 1994:258). 

Berdasarkan Pasal 30 UUPA, hak guna usaha dapat  dipunyai 

oleh :  

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum  Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia. 

Mengenai hak guna bangunan, lebih lanjut diatur di  dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. 

3) Hak Guna Bangunan 

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA, hak guna  bangunan 

adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
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bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka 

waktu paling lama 30 tahun yang bila diperlukan dapat 

diperpanjang lagi selama 20 tahun. Sebagai suatu  hak  atas tanah 

maka hak guna bangunan memberi  wewenang kepada yang 

mempunyai untuk  mempergunakan tanah yang bersangkutan. 

Dalam Pasal 37 UUPA, hak guna bangunan terjadi : 

a) Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh  negara, karena 

penetapan Pemerintah; 

b) Mengenai tanah milik, karena perjanjian yang berbentuk 

otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak 

yang akan memperoleh hak. 

Berlainan dengan hak guna usaha, maka penggunaan  tanah yang 

dipunyai dengan hak  guna bangunan  bukan untuk usaha 

pertanian, melainkan untuk bangunan, oleh karena itu, maka baik 

tanah negara  maupun tanah milik seseorang atau badan hukum  

dapat diberikan dengan hak guna bangunan (Parangin, 1994: 

275). 

Berdasarkan Pasal 30 UUPA Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996, hak guna bangunan dapat dipunyai oleh: 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum  Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

4) Hak Pakai 
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Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, hak pakai adalah hak  untuk 

menggunakan dan/atau memungut hasil dari  tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara atau tanah  milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan  kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang  memberikannya 

atau dalam perjanjian dengan  pemilik tanahnya, yang bukan 

perjanjian sewa  menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan  

ketentuan-ketentuan undang-undang ini. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUPA, hak  pakai dapat 

diberikan : 

a) selama jangka waktu yang tertentu atau selama  tanahnya 

dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; 

b) dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau  pemberian jasa 

berupa apapun. 

Adapun yang dapat mempunyai hak pakai, seperti  yang diatur 

dalam Pasal 42 UUPA, yaitu : 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c. Badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  

dan berkedudukan di Indonesia; 

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 

Indonesia. 

5) Hak Pengelolaan 
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Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  40 Tahun 

1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas  Tanah, yang 

dimaksud dengan hak pengelolaan  adalah hak menguasai dari 

negara yang kewenangan  pelaksanaannya sebagian dilimpahkan 

kepada pemegangnya. 

2.3.5 Tinjauan Tentang Benda-Benda Tetap Milik Belanda 

(P3MB) 

Dengan perginya orang-orang Belanda (pemilik  benda benda tetap berupa 

rumah dan tanah) secara tergesa-gesa maka penguasaan atas benda-benda yang 

harus mereka tinggalkan menjadi tidak teratur. Ada yang dikuasai oleh orang 

orang yang sudah mengadakan perjanjian jual beli dengan pemiliknya, ada yang 

dikuasai oieh seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa oleh pemiliknya, dan ada 

pula yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada penunjukkan seseorang sebagai 

kuasanya. Hak-hak atas tanah bekas hak-hak barat tersebut adalah Hak Eigendom, 

Hak Opstal, Hak Erbacht dan Hak Vruchtgebruik.  

2.3.5.1 Obyek benda-benda tetap P3MB  

Benda-Benda Tetap obyek Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda 

(P3MB) berdasarkan Pasal 1 Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 adalah  

"Semua benda tetap milik perseorangan warga Negara Belanda yang tidak 

terkena oleh Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi 

Perusahaan-Perusahaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1058 Nomor 

162), yang pemiliknya telah meninggalkan Wilayah  Republik Indonesia 

sejak mulai berlakunya Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam ha1 ini Menteri (Muda) Agraria”. 

 

 Berdasarkan Pedoman I Departemen Agraria tanggal 17 Pebruari 1960, 

yang terkena ketentuan Pasal 1 tersebut adalah :  
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a. Benda-benda tetap, yaitu tanah dan rumah dengan hak apapun juga, baik 

hak-hak barat (eigendom, opstal dan lain-lain)  maupun hak-hak Indonesia 

(milik, eigendom agrarisch dan lain-lain.  

b. Yang  menjadi milik  perseorangan warga negara belanda, yang sudah 

meninggalkan wilayah Republik Indonesia (jika ia tidak lagi menjadi apa 

yang disebut "devizien ingezetene" Indonesia).  

c. Benda-benda tetap yang pemiliknya masih berada di Indonesia dengan 

sendirinya tidak terkena ketentuan Pasal 1 kecuali sewaktu-waktu 

pemiliknya meninggalkan Indonesia (dalam  arti tidak lagi menjadi 

"deviezen ingezeten" Indonesia) sedang hak miliknya belum dialihkan 

kepada pihak lain secara sah.  

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Prp 1960 dijelaskan  bahwa  

"Barang siapa dalam hubungan yang bagaimanapun  dengan pemiliknya 

menguasai benda-benda tetap sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, di 

dalam waktu 2 (dua)  bulan sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini 

wajib menyerahkan penguasaan tersebut kepada Panitia setempat dan 

melaporkan segala sesuatu mengenai benda yang  dikuasainya itu serta 

hubungannya dengan pemiliknya”.  

 

Berdasarkan Pedoman I Departemen Agraria tanggal 17 Pebruari 1960 

dijelaskan bahwa penyerahan penguasaan tersebut hams dilakukan sebelum 

tanggal 9 April 1960 (setelah tanggal tersebut hendaknya  diterima  juga dengan 

disertai keterangan dan alasan terjadinya keterlambatan penyerahan) yang 

disampaikan  oleh Pemohon  kepada  Sekretariat  Panitia P3MB setempat dengan 

memakai Daftar Isian, selanjutnya daftar-daftar penyerahan tersebut dibukukan 

dalam Buku Register dan masing-masing diberi nomor urut.  
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Dengan dernikian untuk mengetahui benda-benda tetap (rumah dan/atau 

tanah) merupakan obyek P3MB adalah dengan  adanya Daftar Keterangan 

tersebut (status rurnah dan/atau tanah terdaftar sebagai obyek P3MB).  

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pedoman 11 Departemen  Agraria 

tanggal 12 Juli  1960 dijelaskan  apabila benda-benda tetap yang tercatat di Kantor 

Pendaftaran Tanah (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) atas nama warga Negara 

Belanda dan belum didailarkan oleh yang berkepentingan, maka hendaknya oleh 

Panitia P3MB diumurnkan di surat kabar setempat (pengumurnan ini dapat 

dilakukan sekurang-kurangnya  di 2 (dua) surat kabar setempat selama 1 (satu) 

bulan. 

2.3.5.2 Subyek P3MB  

Subyek/pihak yang berhak mengajukan permohonan untuk membeli dan 

mendapatkan hak atas tanah obyek P3MB berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 3 Prp 1960 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 223  

Tahun 1961  adalah warga Negara Indonesia sepanjang tidak diperlukan  sendiri 

oleh Pemerintah, dengan memakai urutan pengutamaan sebagai berikut :  

a. Kepada pegawai negeri penghuni rumah/pemakai tanah yang bersangkutan 

yang bersangkutan, yang belum mempunyai rumah/tanah; 

b. Kepada pegawai negeri penghuni rumah/pemakai tanah yang 

bersangkutan, asalkan dengan pembelian yang baru itu ia tidak  akan 

mempunyai lebih dari 2 (dua) rumah/bidang tanah;  

c. Kepada pegawai negeri bukan penghuni rurnah/pemakai tanah  yang 

bersangkutan yang belum mempunyai rumah/tanah;  

d. Kepada bukan pegawai negeri, tetapi yang menjadi penghuni rumah/tanah.  
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Pengertian "Pegawai Negeri" tersebut juga termasuk juga  pejabat militer 

dan petugas Negara lainnya serta mereka yang sudah berhenti sebagai pegawai 

negeri dengan hak pensiun, sedangkan "rumah/tanah yang dipunyai" termasuk 

baik yang tercatat atas namanya sendiri, suami/isteri maupun anak yang masih 

menjadi tanggungannya.  

Setiap orang hanya diperkenankan membeli 1 (satu) rumah, baik untuk 

dirinya, suami/isteri ataupun anak yang masih menjadi tanggungannya dan 

terhadap tanah-tanah yang di atasnya berdiri  lebih dari satu rumah atau 

mengingat luasnya dapat didirikan  lebih  dari satu rumah maka ijin pembeliannya 

dapat diberikan kepada lebih dari seorang.  

Jika yang mengajukan permohonan lebih dari 1 (satu) orang  dan termasuk 

dalam golongan pengutarnaan yang sama maka yang diutarnakan adalah pemohon 

yang berhubungan dengan  kedudukannya dalam pemerintahan/masyarakat dan 

jumlah  anggota keluarganya lebih memerlukan rumah/tanah tersebut.  

Sehingga kesempatan membeli rumah dan mendapatkan hak atas tanahnya 

ditentukan urutan pengutamaan kepada pemohon sebagai berikut :  

a. Merupakan Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;  

b. Menghuni rumah/memakai tanah;  

c. Belum mempunyai rumah/tanah yang berasal dari obyek P3MB atau PRK 

5, kecuali berdasarkan :  

a) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960, seorang bukan 

penghuni yang diberi ijin untuk membeli rumah  wajib menyediakan 

ganti perumahan yang layak bagi  penghuninya dan harus diajukan  

lebih  dulu kepada Panitia P3MB setempat untuk diberikan 
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pertimbangan sebelum diajukan kepada Instansi yang mengurus soal 

perumahan (Kantor Dinas Perumahan); dan  

b) Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  223 Tahun  1961, 

sepanjang tidak diperlukan sendiri oleh Pemerintah untuk  suatu 

keperluan khusus. 

2.3.5.3 Panitia P3MB  

Untuk melaksanakan pengaturan penguasaan benda-benda tetap milik 

perseorangan warga Negara Belanda, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 

3 Prp Tahun 1960 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 

1961, di daerah daerah  dibentuk suatu PANITIA, yang terdiri dari Panitia P3MB 

dan Panitia Penaksir. Panitia P3MB, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 

Prp Tahun 1960 yaitu :  

a) Pejabat dari Jawatan Agraria, sebagai Ketua merangkap anggota;  

b) Seorang Pamongpraja yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah 

Swatantra Tingkat I;  

c) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan masing-masing 

sebagai anggota.  

Panitia  Penaksir P3MB, menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 223 Tahun 1961 yaitu :  

a. Pejabat dari Jawatan Pendaftaran Tanah;  

b. Pejabat dari Jawatan Agraria;  

c. Pejabat dari Jawatan Pekerjaan Umum;  

d. Pejabat dari Inspeksi Keuangan; dan  

e. Pejabat dari Pamongpraja.  
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Panitia P3MB mempunyai tugas sebagai berikut :  

a) Meneliti dan memberi pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia mengenai "apakah  pemohon telah 

memenuhi syarat untuk membeli rumah dan mendapatkan hak atas tanah 

obyek P3MB?"  

b) Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengenai  "apakah suatu 

rumah/bangunan bekas milik perseorangan warga Negara belanda terkena 

ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 jo. Peraturan 

Pemerintah nomor 223 Tahun 1961 ?"  

c) Melaksanakan penaksiran harga rumah/bangunan dan tanah  obyek P3MB 

atas perintah  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

2.3.5.4 Tata Cara permohonan untuk membeli rumah dan mendapatkan hak 

atas tanah obyek P3MB/Prk 5 

Pemohon mengajukan permohonan untuk membeli rumah dan 

mendapatkan hak atas tanah obyek P3MB/Prk.5 kepada Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik  Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi selaku Ketua Panitia P3MB dengan melampirkan persyaratan-

persyaratan yaitu:  

a. Daftar Keterangan untuk menyerahkan  penguasaan atas benda-benda 

tetap milik perseorangan warga Negara Belanda (daftar  yang 

menerangkan obyek P3MB terdaflar di Sekretariat  Panitia P3MB 

setempat);  
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b. Surat Keterangan status kewarganegaraan  pemilik rumah/tanah  dari 

Kantor Irnigrasi; 

c. Tanda bukti perolehan rumah dan tanah;  

d. SPPT PBB Tahun berjalan;  

e. Tanda bukti penguasaan bangunan (surat  ijin  perumahan) dan surat 

rekomendasi dari Instansi yang benvenang dibidang perumahan; 

f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari lurah setempat;  

g. Surat Pernyataan Penguasaan yang menyatakan belum  memiliki 

rumah/tanah yang berasal dari obyek P3MB ;  

h. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melunasi harga rumah dan harga 

tanah yang akan ditaksir oleh Panitia Penaksir P3MB; 

i. Kartu Identitas Pemohon (KTP dan Kartu Keluarga);  

j. Surat Ukur dan Surat Keterangan Pendafiaran Tanah dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;  

k. Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Berita Acara status rumah/tanah 

dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi selaku Panitia 

P3MB/Prk 5;  

l. Persyaratan lainnya, apabila :  

1) Pemohon merupakan badan hukum, maka wajib  melampirkan surat 

keterangan mengenai narna badan hukum, tempat kedudukan, akta 

pendirian  atau  peraturan  pendiriannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku;  

2) Pemohon bukan penghuni rumah, maka pemohon wajib melampirkan 

surat persetujuan dari penghuni rumah atas permohonan tersebut;  
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3) Pemohon merupakan ahli waris dari penghuni rumah yang sah, maka 

pemohon wajib  melampirkan fotokopi kutipan akta kematian, surat 

keterangan waris lainnya atas permohonan tersebut, serta tanda bukti 

penguasaan bangunan (surat ijin Perurnahan) dan surat rekomendasi 

dari instansi perumahan atas nama pemohon (ahli waris);  

4) Pemohon menghuni dalam I (satu) bangunan rumah  dan  terdapat 

lebih dari 1 (satu) penghuni rumah yang sah (pemohon menempati 

sebagian rumah,  yaitu ruang/bagian rumah tertentu),  maka wajib 

melampirkan surat persetujuan dari  seluruh penghuni lainnya atas 

permohonann tersebut;  

5) Bangunan/rumah bukan  merupakan  obyek P3MB (bangunan milik 

pemohon), maka pemohon wajib melampirkan Surat Pernyataan 

Pemilikan Bangunan dan fotokopi ijin  Mendirikan Bangunan yang 

dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;  

6) Jika diperlukan, pemohon dapat melampirkan Surat Keterangan yang 

menerangkan kartu verponding dari Kantor Balai Harta Peninggalan.  

m. Panitia P3MB di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 

melakukan penelitian terhadap berkas permohonan  tersebut, apakah 

rumah/tanah yang dimohon tersebut merupakan obyek P3MB, apakah 

pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai subyek hak P3MB.  

n. Selanjutnya Panitia P3MB melakukan pengumuman dan membuat Berita 

Acara Pengumuman, apabila terdapat  sanggahan maka berkas 

permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan  

penyelesaian permasalahan terhadap sanggahan tersebut.  
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o. Setelah berkas permohonan memenuhi persyaratan, kemudian 

disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  

Indonesia disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang menegaskan 

bahwa rumah/tanah yang dimohon dan pemohonnya telah memenuhi 

ketentuan :  

a) Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 223 Tahun 1961 ; atau  

b) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5 PrWTahun 1965 jo. 

Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968. 

p. Jika telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

menerbitkan :  

a. Surat Persetujuan Prinsip (Peta 6) yang ditujukan kepada Pemohon;  

b. Surat Perintah Penaksiran  Harga Rumah dan Tanah (peta 7) yang 

ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi selaku Ketua Panitia P3MB.  

q. Hasil Penaksiran harga rumah dan tanah oleh Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat selaku Ketua P3MB dibuat 

Berita Acara Penaksiran harga yang mencantumkan perhitungan harga 

rumah dan tanah sesuai ketentuan  

a. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, untuk  menetapkan  harga 

rumah;  
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia, sepanjang bukan Instansi Pemerintah.  

r. Hasil Penaksiran Harga Rumah/Tanah dengan Berita Acara Penaksiran 

harga disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia, sebagai bahan pertimbangan  penetapan harga rumah dan tanah 

yang akan disetorkan oleh pembeli/penerima hak ke kas Negara atas nama 

anggaran Badan Pertanahan Nasional. Harga rumah dan tanah tersebut  

dicanturnkan  dalam Surat Keputusan Penjualan dan pemberian Hak Atas 

Tanahnya.  

s. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat 

Keputusan Penjualan rumah dan pemberian hak atas tanahnya apabila 

seluruh persyaratan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. 
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Peraturan Perundang-Undangan : 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA); 

2) Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2017/ PN Ungaran 

3) UU Nomor 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda Tetap 

Milik Perseorangan Warga Negara belanda 

4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan 

Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 223  Tahun 1961 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pasal 4 dan 5 UU No. 3 Prp. Tahun 1960 

6) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No.5/Prk/1965 Tentang 

Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum 

yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya 

7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan 

8) PMA Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan 

Undang-Undang Pokok Agraria 

9) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

10) Keputusan Menteri Dalam Negreri No. 143/DJA/1973 Tentang 

Penyesuai/Perubahan Keanggotaan Panitia Pelaksanaan Penguasaan 

Milik Belanda, Panitia Prk 5 Daerah dan Panitia Penaksir 

Status hukum tanah bekas 

hak eigendom Verp. No. 

2146 setelah berlakunya 

putusan Nomor 10/Pdt.G/ 

2017/PN Ungaran 

 

 

Tindak Lanjut perolehan 

hak milik atas tanah eks 

eigendom verponding No. 

2146  

 

Landasan Teori: 

- Teori Kepastian Hukum 

 

- Observasi 

- Wawancara 

- Tinjaan Pustaka 

 

Yuridis Empiris 

Dapat Diketahui 

1. Status Hukum Tanah Bekas Hak Eigendom Verp. No. 2146 

2. Tindak Lanjut perolehan hak milik atas tanah eks eigendom 

verponding No. 2146 di Lingkungan Bandungan rt. 001/ rw. 007 

Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang 

 

  

Landasan Teori: 

- Teori Kepastian Hukum 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Sumber : diolah sendiri oleh penulis 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan  di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

4. Status hukum tanah eks Recht van Eigendom (RvE) Verponding Nomor 

2146 yang terletak di Lingkungan Bandungan RT 001 RW 007 Kelurahan 

Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, setelah Putusan 

No. 10/Pdt.G/2017/PN Unr menjadi tanah negara, oleh karena gugatan 

yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dan permohonan yang 

diajukan Penggugat di Kanwil telah berhenti maka tanah eks eigendom 

verponding no. 2146 belum menjadi tanah milik Penggugat atau Tergugat, 

tanah eks RvE Verponding Nomor 2146 merupakan tanah milik 

perseorangan warga negara belanda (P3MB), dimana berdasarkan Pasal 1 

ayat (1) dan (2) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 

5/Prk/Tahun 1965, bahwa semua bangunan dan tanah milik badan-badan 

hukum Belanda yang ditinggalkan oleh direksi/pengurusnya, menjadi 

dikuasai oleh negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, 

dimana dalam hal penguasaan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Agraria. 

5. Tindak lanjut perolehan hak milik atas tanah eks eigendom verponding 

nomor 2146 yaitu para pihak harus menyelesaikan terlebih dahulu 

permasalahannya dan menentukan siapa yang berhak mengajukan 

permohonan hak dan pembelian atas tanah dan bangunan rumah obyek 

P3MB melalui forum non litigasi yaitu Negosiasi atau Mediasi, pada jalur 
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non litigasi ini merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip win-

win solution yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian secara 

memuaskan dan diterima semua pihak, bilamana tidak memenuhi kata 

sepakat maka dapat melalui forum litigasi dengan mengajukan kembali 

gugatannya ke Pengadilan Negeri Ungaran dengan materi yang sama dan  

memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. 

Setelah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan telah 

ditentukan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan atas tanah 

obyek P3MB berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-benda Tetap Milik 

Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda. 

5.2 Saran-Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kanwil BPN Provinsi Jateng selaku ketua P3MB  

Hendaknya mengembalikan berkas permohonan yang diajukan oleh 

Penggugat sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penyelesaian 

sengketa tanah eks eigendom verponding nomor 2146  di Pengadilan 

Negeri Ungaran. 

2. Kepada Penggugat dan Para Tergugat 

Hendaknya sengketa penguasaan di atas tanah eks eigendom verponding 

no. 2146 diselesaikan terlebih dahulu melalui forum non litigasi seperti 

Negosiasi, Arbritasi, Konsiliasi maupun Mediasi, namun bilamana tidak 
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terdapat kata sepakat dapat mengajukan kembali gugatan ke PN Ungaran 

dengan materi yang sama dan  memperbaiki formalitasnya, dengan 

demikian dapat ditentukan siapa yang berhak mengajukan permohonan 

hak atas tanah obyek P3MB. 

3. Kepada Hakim PN Ungaran 

Hendaknya menggali lebih dalam lagi keterangan dari pihak penggugat 

untuk menyelesaikan sengketa tanah eks eigendom verponding no. 2146 

obyek P3MB, supaya para pihak mendapatkan kepastian hukum hak atas 

tanah. 
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