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Kata Kunci  :   Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah, Hak 

Milik, Jual Beli 
 Peralihan hak milik atas tanah yang dikarenakan jual beli tanah merupakan 
suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan oleh sastu pihak dengan maksud 
untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain. Di mana 
berpindahnya hak milik atas tanah tersebut diinginkan oleh kedua belah pihak melalui 
jual beli. 
 Hak milik, demikian pula setiap peralihan haknya, hapusnya hak, yang 
dikarenakan jual beli, harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat khususnya 
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997, yang merupakan pelaksana dari pasal 19 Undang-Undang 
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah adalah kegiatan pencatatan 
mengenai peralihan hak atas tanah. Pencatatan peralihan hak atas tanah adalah suatu 
kegiatan pencatatan administrasi / yuridis bahkan kadang teknis atas beralihnya / 
berpindahnya kepemilikan suatu bidang tanah dari satu pihak ke pihak lain. Di mana 
dalam menyelenggarakan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini, pencatatan 
administrasinya dibukukan ke dalam daftar isian. Daftar isian yang dimaksud di sini 
adalah daftar-daftar yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan administrasi 
mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual 
beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ? (2) Hambatan-hambatan apa yang 
terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak 
milik karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes?. 

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status 
hak milik karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, metode observasi, metode kepustakaan,. Dalam penelitian ini 
metode analisis data yang digunakan adalah model analisis kualitatif, karena 
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penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Model analisis data tersebut sesuai 
untuk menggambarkan tentang pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah 
dengan status hak milik  karena jual beli. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap peralihan hak milik atas tanah 
melalui  jual beli, setelah dilakukan peralihan haknya oleh PPAT setempat yang 
dibuktikan dengan akta jual beli, selanjutnya PPAT yang besangkutan dalam waktu 7 
hari kerja sejak penandatanganan akta yang bersangkutan, wajib mendaftarkan 
peralihan hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat khususnya Kantor 
Pertanahan Kabupaten Brebes dengan membawa berkas-berkas pemohon yang 
diperlukan. Dalam memberikan pelayanannya melalu sistem loket yang telah 
disediakan dan pencatatan atau pembukuannya dicatat dalam daftar isian. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 
pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam 
pelaksanaannya sesuai dengan tata laksana dan ketentuan yang sudah ditentukan, 
yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan dan PPAT, serta 
adanya hubungan kerja sama yang baik antara pihak PPAT dengan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Brebes, dalam hal ini Sub Seksi Peralihan Hak, pembebanan dan PPAT.  

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang 
mengakibatkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah berkesan lambat 
atau kurang lancar, yakni dari faktor intern (dalam hal ini Kantor Pertanahan 
Kabupaten Brebes), dan dari faktor ekstern (dalam hal ini masyarakat Kabupaten 
Brebes sendiri). 
 Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya meningkatkan jumlah 
pegawai/tenaga ahli yang menangani pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal ini 
dilakukan agar kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes berkesan sangat baik 
dan lancar dan juga untuk masyarakat Kabupaten Brebes hendaknya ketika akan 
melakukan peralihan hak atas tanahnya melalui jual beli, harus dilakukan dihadapan 
PPAT setempat sekaligus dilakukan pendaftaran peralihan haknya pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Brebes. Hal ini dilakukan agar peralihan hak tersebut 
mendapat jaminan kepastian hukum dan kekuatan hukum.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan faktor yang sangat penting 

dan paling utama. Karena pada kehidupan manusia sama sekali tidak dapat 

dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah (bermukim) dan 

memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah, lebih dari itu 

tanah juga mempunyai hubungan yang emosional dengan manusia. Setiap orang 

tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupannya saja, untuk 

meninggalpun manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan. 

Manusia hidup senang serba kecukupan jika mereka dapat menggunakan tanah 

yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan 

manusia akan dapat hidup tentram dan damai jika mereka dapat menggunakan 

hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum 

yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat. 

Dewasa ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang 

memiliki nilai jual tinggi, di samping fungsinya sebagai sumber kehidupan 

rakyat, sehingga setiap jengkal tanah akan dipertahankan sampai ia meninggal 

dunia. 
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Dalam rangka Pembangunan Nasional, tanah juga merupakan salah satu 

modal utama sebagai wadah pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur.  

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, 

searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh 

bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami perkembangan 

sehingga kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah juga terus mengalami 

perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang 

beranekaragam. Luas tanah yang tersediapun relatif terbatas, tidak seimbangnya 

antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu dapat memacu 

timbulnya berbagai persoalan. 

Kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah sebagai media yang 

dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembebasan tanah serta laju pertumbuhan 

penduduk yang sangat tinggi di Indonesia menyebabkan tingginya lalu lintas 

peralihan hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah saat ini bukanlah pemegang 

hak atas tanah yang pertama. Akibatnya baik pemerintah maupun masyarakat 

ketika membutuhkan sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhannya 

memerlukan kepastian mengenai siapa sebenarnya pemilik sebidang tanah 

tersebut. 

Ketidakpastian hukum menyebabkan kekhawatiran pihak-pihak yang 

akan menguasai sebidang tanah karena peralihan hak ataupun kreditur yang 

akan memberikan kredit dengan jaminan sebidang tanah. 
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Permasalahan ini  sering terjadi pada waktu pemindahan hak atas tanah 

berlangsung, yang menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada 

orang lain, misalnya pada saat jual beli, waris, hibah, tukar menukar dll (Effendi 

Perangin, SH, 1994:1). Hal ini merupakan perbuatan hukum dan mengakibatkan 

berpindahnya suatu hak atas tanah pada orang lain.  

Sesuai dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah  

dengan Status Hak Milik karena Jual Beli di  Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes, maka yang penulis maksudkan dengan peralihan hak atas tanah adalah 

suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke 

pihak lain. Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik yaitu hak yang 

terkuat, turun temurun dan terpenuh yang dapat dipunyai setiap orang, dimana 

dalam peruntukan dan penggunaanya harus berfungsi sosial. Sedangkan yang 

dimaksud pengertian jual beli tanah adalah beralihnya suatu hak atas tanah, baik 

secara keseluruhan maupun sebagian hak dari seseorang ke orang lain atau 

Badan Hukum dengan cara jual beli, yang  nantinya hak yang dialihkan tersebut  

akan menjadi hak sepenuhnya dari penerima hak/pemegang hak yang baru. Dan 

hak milik atas tanah yang dimaksud dalam penulian Tugas Akhir ini adalah hak 

milik yang tanahnya sudah bersertipikat. Pendaftaran peralihan hak atas tanah 

yang dimaksud dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah kegiatan pelaksanaan 

pencatatan mengenai peralihan hak atas tanah. Pencatatan peralihan hak atas 

tanah di sini maksudnya adalah suatu kegiatan pencatatan administrasi/yuridis 

bahkan kadang tekhnis atas beralihnya/berpindahnya kepemilikan suatu bidang 
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tanah dari satu pihak kepada  pihak lain, yang dalam hal ini peralihannya 

dikarenakan jual beli.  Yang dimaksud penulis di sini adalah agar kepastian 

hukum dari hak-hak atas tanah dapat terjamin, maka para pemegang hak atas 

tanah diharuskan melaksanakan pendaftaran hak-hak atas tanahnya di Kantor 

Pertanahan setempat, begitu juga bila dilakukan peralihannya/bila dialihkan 

pada pihak lain melalui jual beli, khususnya pada tanah milik, harus segera 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat khususnya pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Pendaftaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan pencatatan peralihan 

hak atas tanahnya khususnya karena jual beli, yang merupakan alat pembuktian 

yang kuat mengenai beralihnya serta hapusnya hak-hak atas tanah tersebut, 

khususnya hak milik. 

Diharuskan pula pada pemegang hak atas tanah, bila akan mengadakan 

peralihan  hak   atas   tanah, yang bertujuan   untuk memindahkan hak dari   satu    

pihak ke pihak lain, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di 

hadapan PPAT yang ditunjuk oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pada 

pasal 19, yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah, yang menyebutkan: 

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan 
sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan 
hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang 
dibuat oleh dan dihadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria 
(selanjutnya dalam PP ini disebut sebagai Penjabat).”  
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Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Brebes mempunyai hak atas 

tanah dengan status hak milik. Hak Milik di sini merupakan hak atas tanah yang 

terkuat, maksudnya adalah bahwa hak ini merupakan hak yang paling kuat bila 

dibandingkan dengan hak-hak lainnya.  

Dengan terselenggaranya pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes, maka masyarakat Kabupaten Brebes yang 

melakukan pendaftaran peralihan hak tersebut pada pendaftaran peralihan hak 

atas tanah khususnya karena jual beli, akan mendapat jaminan kepastian hukum 

mengenai telah terjadinya peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut, 

selain daripada itu akan diperoleh pula surat tanda bukti hak yang sah dan kuat 

yang disebut dengan sertipikat hak atas tanah. 

Jaminan kepastian hukum yang dimaksud di sini meliputi : 

1. Kepastian hukum mengenai orang/Badan Hukum yang menjadi pemegang 

hak atas tanah. Kepastian mengenai siapa yang memiliki sebidang tanah 

atau subyek hak. 

2. Kepastian hukum bidang tanah yang dimilikinya. Hal ini menyangkut letak, 

batas serta luas bidang tanah/objek hak. 

3. Kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya. 

Demikian juga pada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 

tahun 1960 disebutkan bahwa : 

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.” 
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Memperhatikan arti pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah 

khususnya karena jual beli tersebut, kenyataannya masih banyak masyarakat 

khususnya di Kabupaten Brebes, yang dalam melakukan peralihan hak atas 

tanahnya belum didaftarkan peralihannya pada Kantor Pertanahan setempat 

dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, dan dalam proses 

penyelesaian pekerjaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli ini 

terdapat berbagai macam hambatan yang menyebabkan proses pendaftaran 

peralihan hak atas tanah ini tidak selesai tepat pada waktunya. 

Untuk itu perlu kajian lebih lanjut tentang sejauh mana pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes beserta hambatan-hambatan apa yang 

terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status 

hak milik karena jual beli tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : 

“PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH 

DENGAN STATUS HAK MILIK KARENA JUAL BELI DI KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN BREBES”. 

 
 
B. Rumusan Masalah 

Masalah tanah merupakan masalah yang kompleks yang sering terjadi 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan tanah produktif yang ada 



 7

sekarang dirasakan makin lama semakin sempit. Hal ini sebagai akibat dari 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi disertai dengan perubahan pola 

kehidupan masyarakatnya yang semakin maju. 

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan 

manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah menjadi sangat penting 

terutama menyangkut kepemilikan, penguasaan dan penggunaannya. Mengingat 

kebutuhan untuk menempati tanah selalu meningkat akan mendorong laju 

tingkat peralihan hak. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan 

Status Hak Milik karena Jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam Pelaksanaan 

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan Status Hak Milik karena Jual 

Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas 

Tanah dengan status Hak Milik karena Jual Beli di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes. 
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2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan 

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan status Hak Milik karena 

Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bersifat teoritis 

a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa mengenai 

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan status Hak 

Milik karena Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

b. Bagi Kantor Pertanahan selaku instansi yang ditunjuk oleh pemerintah 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan 

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di 

bidang pertanahan. 

c. Sebagai bahan kajian secara sistimatis dan mendalam tentang 

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan status Hak 

Milik karena  Jual Beli. 

2. Bersifat praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes dalam meningkatkan produktifitas kerja dan pelayanan dalam 

hal Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan status 

Hak Milik karena Jual Beli. 
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b. Dapat memberi masukan kepada masyarakat di Kabupaten Brebes 

mengenai bagaimana tata cara mengajukan permohonan Pendaftaran 

Peralihan Hak Atas Tanah dengan status Hak Milik karena  Jual Beli 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

c. Dapat memberi masukan kepada masyarakat di Kabupaten Brebes 

mengenai arti pentingnya dengan adanya Pendaftaran Peralihan Hak 

Atas Tanah dengan status Hak Milik karena Jual Beli di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes. Dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum dan kekuatan hukum atas diadakannya peralihan hak 

atas tanah tersebut. 

 

D. 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,  kata pengantar,  sari,  daftar isi, daftar gambar, 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. 
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B. Rumusan Masalah. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.  

D. Sistematika Tugas Akhir. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA, bab ini  berisi : 

A. Tanah dan Fungsinya bagi Manusia  

B. Pengertian Jual beli Hak Atas Tanah.  

C. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli.  

D. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan Status Hak 

Milik 

E. Dasar Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

dengan Status Hak Milik karena Jual beli 

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 Objek Penelitian   

1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes. 
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2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes. 

3. Uraian kerja Sub Seksi Peralihan hak, Pembebanan 

dan PPAT Kantor Pertanahan  Kabupaten Brebes. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1.   Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

dengan status Hak Milik karena Jual Beli di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes. 

2.  Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran 

Peralihan Hak Atas Tanah dengan Status Hak Milik 

karena Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes. 

BAB V :   PENUTUP,  bab ini berisi : 

A. Simpulan   

B. Saran. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
A. Tanah dan Fungsinya Bagi Manusia  

Tanah adalah salah satu karunia Allah SWT, yang diamanatkan kepada 

umat manusia di dunia, tanah tidak pernah bertambah, hanya dapat berpindah 

tempat sesuai keinginan kita bersama, sebaliknya manusia sebagai pengguna 

tanah yang paling dominan setiap saat selalu bertambah.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanah  

adalah : 1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; 2. Keadaan 

bumi di suatu tempat; 3. Permukaan bumi yang diberi batas; 4. daratan; 5. 

Permukaan bumi yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu 

negara/menjadi daerah negara; 6. Bahan-bahan bumi. 

Begitu pula menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, tanah merupakan permukaan bumi.  

Penggunaan tanah untuk mengambil manfaatnya tidak hanya terbatas 

pada permukaan bumi saja, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air 

serta ruang angkasa yang ada di atasnya. Sedalam apa tubuh bumi itu boleh 

digunakan dan seberapa tinggi ruang yang ada diatasnya boleh digunakan, 

ditentukan oleh tujuan penggunaanya dalam batas-batas kewajaran, perhitungan 

teknis kemampuan tubuh  buminya sendiri,  kemampuan     pemegang     haknya 
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serta ketentuan peraturan per-undangan yang bersangkutan. 

Dalam ketentuan penggunaan tubuh bumi itu, harus ada hubungan secara 

langsung dengan gedung yang dibangun diatas tanah yang bersangkutan, 

misalnya untuk memasang tiang-tiang pondasi, untuk ruang parkir, dan lain-lain 

keperluan yang langsung berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan 

gedung yang dibangun. 

Sedangkan tanah merupakan faktor yang sangat penting dan yang paling 

utama dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia tidak dapat 

dipisahkan dari tanah dan juga merupakan kehidupan manusia yang paling 

mendasar. 

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, tanah merupakan harta kekayaan 

yang luar biasa yang memiliki nilai jual yang semakin waktu semakin 

bertambah, dan juga fungsinya sebagai sumber kehidupan manusia. 

Begitu pula dalam rangka Pembangunan Nasional, tanah juga merupakan 

salah satu modal utama sebagai wadah pelaksanaan pembangunan untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, 

searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh 

Bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami perkembangan  

sehingga kebutuhan   masyarakat akan   hak atas tanah   juga terus mengalami 

perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang 

beranekaragam.  
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Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. 

Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa 

manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktifitas manusia 

selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktifitas tersebut selalu dilakukan 

di atas tanah. 

Manusia berkembang biak dan hidup serta melakukan segala aktifitas di 

atas tanah, sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. 

Manusia hidup di atas tanah (bermukim) dan memperoleh bahan pangan dengan 

cara mendayagunakan tanah. Setiap manusia memerlukan tanah bukan hanya 

dalam kehidupannya saja, untuk meninggalpun manusia masih memerlukan 

tanah, sebagai tempat pemakaman. 

Manusia memerlukan rumah sebagai tempat berlindung, begitu pula 

gedung bertingkat, kantor, pabrik, perusahaan, pusat perbelanjaan, sekolah, 

tempat peribadatan, dan sebagainya didirikan di atas tanah. Bahan makanan 

yang dibutuhkan manusia juga ditanam di atas tanah. Manusia juga 

membutuhkan tanah untuk melakukan eksploitasi bahan tambang yang ada di 

dalam/di bawah permukaan tanah, untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 

Tanah juga merupakan komoditas pemenuhan kebutuhan hidup pokok  

yang harus dipenuhi selain makanan dan pakaian, atau dengan kata lain 

sandang, pangan, papan. Papan yang dimaksud di sini sebagai satu dari tiga 

kebutuhan dasar manusia yang paling penting,   karena   digunakan   sebagai  
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tempat berlindung dari terik panas sinar matahari dan hujan. Dalam hal ini tidak 

hanya menunjuk pada bangunan rumahnya saja, tetapi yang dimaksudkan 

adalah tanah tempat bagunan rumah tersebut berdiri. 

Selain sebagai salah satu sumber produksi, tanah juga dapat berarti 

simbol status yang penting untuk menunjukan seseorang. Semakin banyak 

bidang tanah yang dimiliki dan semakin luas tanah yang dimiliki seseorang, 

maka dapat menunjukan orang tersebut semakin “berada” dan dihormati orang 

lain. Tanah sebagai simbol status ini, merupakan salah satu motif yang 

mendorong manusia untuk menguasai tanah bahkan lebih dari satu bidang 

tanah. 

Tanah menjadi suatu kebutuhan, di mana setiap orang pasti 

membutuhkannya. Hal ini mendorong setiap orang untuk selalu memiliki tanah 

dan menguasainya. Karena pentingnya tanah bagi manusia, terutama dalam 

kelangsungan hidupnya, maka manusia akan selalu berusaha keras untuk 

memiliki tanah dan menguasai tanah. Penguasan tersebut diupayakan 

semaksimal mungkin, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Berbagai upaya dilakukan oleh manusia untuk dapat menguasai tanah dan 

tentunya mempertahankannya dari pihak lain. 

Hubungan antara manusia dengan tanah bersifat relatif, artinya kekuasaan 

manusia terhadap tanah tidak dapat tanpa batas, atau dengan perkataan lain 

tidak semua manusia dapat berhubungan dengan tanah, akan tetapi semua orang 

pasti membutuhkan tanah untuk hidupnya.  
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 Jadi berdasarkan hidupnya, meskipun orang tidak mempunyai hubungan 

dengan tanah akan tetapi ia mempunyai hak untuk menerima manfaat dari 

tanah.    

Mengingat fungsi tanah yang begitu penting bagi kelangsungan hidup 

manusia, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan 

perundangan dalam rangka pengendalian perolehan hak atas tanah dan 

pendayagunaannya bagi kepentingan berbagai usaha. Peraturan perundangan 

yang dimaksud adalah : 

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 

B. Pengertian Jual beli Hak Atas Tanah 

Jual beli dalam kehidupan sehari-hari, dapat diartikan sebagai suatu 

perbuatan di mana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang 

dikehendaki.secara sukarela.  

Pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli 

mempunyai arti persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang 

menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang 

yang dijual. 

Sedangkan pengertian jual beli menurut Bugerlijk Wetbook (BW) adalah 

suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji 
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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 (Prof. Dr. Subekti SH, 

1995:1). 

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 dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah 
orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, 
meskipun kebendaan itu belum disahkan maupun harganya belum dibayar.” 

 
Jual beli dalam Hukum Perdata tersebut bersifat obligator artinya bahwa 

perjanjian jual beli baru meletakan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua 

belah pihak (penjual dan pembeli) yaitu meletakkan pada penjual kewajiban 

untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus 

memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah 

disetujui dan di lain pihak meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk 

membayar harga barang sebagai imbalan haknya, untuk menuntut penyerahan 

hak milik atas barang yang dibelinya (Soedharyo Soimin, SA, 1994: 95). 

Jadi yang dimaksud jual beli adalah terjadinya suatu peristiwa yang 

dilakukan antara kedua belah pihak, satu pihak sebagai penerima di pihak lain 
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yang menyerahkan. Pihak penerima/pemberi mempunyai kewajiban (dalam hal 

ini sebagai pembeli) membayar sejumlah uang dan  di pihak lain yang 

melepaskan/menyerahkan sesuatu barang (dalam hal ini sebagai penjual) 

dengan menerima sejumlah uang. 

Hak atas tanah adalah hak-hak yang dipunyai seseorang atas tanah, yang 

memberikan kewenangan bagi seseorang untuk menguasai tanah yang 

dimilikinya dengan memperhatikan fungsi sosial. 

Dalam hukum adat, jual beli hak atas tanah merupakan suatu perbuatan 

hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan  dari penjual kepada 

pembeli untuk selama-lamanya, pada saat mana pihak pembeli  menyerahkan 

harganya pada penjual (B. Terhaar Bzn, 1974:106). 

Dalam hukum adat, jual beli hak atas tanah dilakukan oleh Kepala Desa 

yang karena kedudukannya  bahwa jual beli itu tidak melanggar hukum yang 

berlaku. Jadi Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai saksi melainkan 

sebagai pelaku hukum. Dan juga Kepala Desa ini bertindak sebagai orang yang 

menjamin tidak adanya suatu pelanggaran hukum yang berlaku dalam hal jual 

beli itu.  

Dengan kata lain, bahwa dengan dilakukannya jual beli oleh Kepala Desa 

itu, jual beli dianggap “terang” sehingga masyarakat mengakuinya akan sahnya 

jual beli tersebut. 

Sumber hukum adat yang dimaksud di sini adalah hukum adat istiadat 

dari masyarakat setempat yang hidup, berdomisili, bersumber penghidupan di 
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daerah itu, mempunyai  suatu kepercayaan / agama dan bila meninggal akan 

dimakamkan di daerah itu juga. 

Dalam pelaksanaannya biasanya dibuatkan suatu surat, yang isinya 

menyatakan bahwa penjual telah menyerahkan dan telah menerima uang 

pembayarannya. Dalam jual beli tanah menurut adat ini dikenal pula dengan 

nama “perjanjian akan jual beli” yaitu suatu kesepakatan antara seorang calon 

penjual dengan seorang calon pembeli. Kesepakatan ini meliputi tentang tanah 

yang akan dijual, berapa harganya dan  bagaimana  jual beli tersebut akan 

dilaksanakan. Kesepakatan itu biasanya disertai dengan suatu panjer (baik 

berupa uang / barang). Apabila jual beli tidak jadi dan yang menyebabkan 

ketidakjadian itu adalah si pembeli maka uang panjer tersebut  hilang sedangkan 

jika si penjual yang melakukannya maka biasanya pembeli menuntut ganti rugi 

dengan mendapatkan panjernya yang telah dibayar. 

Dengan demikian Jual Beli Tanah adalah orang / Badan Hukum (sebagai 

pihak) yang menyerahkan sejumlah uang dan menerima hak atas tanah, di pihak 

lain sebagai pihak penjual akan menerima sejumlah uang dan menyerahkan hak 

atas tanahnya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli 

hak atas tanah adalah peristiwa beralihnya suatu hak atas tanah baik secara 

keseluruhan atau sebagian dari hak itu dari seseorang kepada orang lain atau 

badan hukum dengan membayar sejumlah uang. 
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Sebelum dilakukan jual beli hak atas tanah, antara pemilik tanah dengan 

calon pembeli tentunya sudah dicapai kata sepakat mengenai akan 

dilaksanakannya jual beli hak atas tanah tersebut, tanah mana yang akan dijual, 

bilamana dilakukan penjualan, yang akhirnya kata sepakat itu akan 

menimbulkan perjanjian yang kiranya disebut perjanjian akan melakukan jual 

beli hak atas tanah. 

Dalam melakukan jual beli hak atas tanah, ada 4 syarat mengenai sahnya 

suatu perjanjian jual beli hak atas tanah, yaitu : 

1. Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Dalam hal ini berarti kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk 

mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak, yang berupa perjanjian 

tertulis berupa akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT selaku Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. 

2. Syarat cakap 

Untuk mengadakan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini perjanjian jual 

beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak yang  sah yakni 

yang memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran dan tidak di 

bawah pengampuan. 

3. Syarat hal tertentu 

Apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus dicantumkan dengan 

jelas  dalam akta jual beli tanah, baik itu mengenai luas, status, harga, letak 
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tanah serta hak dan kewajiban kedua belah pihak harus tertuang dengan 

jelas. Hal ini dikarenakan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. 

4. Syarat sebab yang halal.  

Di dalam mengadakan suatu perjanjiaan, isi dan tujuan perjanjian itu harus 

jelas, berdasarkan kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian, dalam hal ini jual beli tanah serta tidak merugikan 

salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.   

Dalam proses jual beli hak atas tanah, diperlukan adanya kedua belah 

pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjual dan pembeli, sehingga 

terjadilah proses pemindahan hak atas tanah, yang wujudnya adalah salah satu 

pihak memindahkan haknya atas sebidang tanah pada pihak lain yang 

memperoleh hak atas tanah itu. 

Ada beberapa hal yang harus dipastikan kejelasannya dari penjual dan 

pembeli (Effendi Perangin, 1994 :1) : 

1. Penjual berhak menjual tanah 

Calon penjual harus berhak menjual tanah tersebut. Berhak di sini 

maksudnya  si penjual merupakan pemegang hak yang sah dari hak atas 

tanah itu. Untuk memudahkan maka pemegang hak itu kita sebut pemilik 

tanah. Jikalau pemilik sebidang tanah hanya seseorang, maka ia berhak 

untuk menjual sendiri tanah itu, akan tetapi bila pemilik sebidang tanah 

tersebut 2 orang, maka yang berhak menjual tanah tersebut adalah 2 orang 

itu secara bersama-sama, tidak diperbolehkan dilakukan hanya dengan 
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seorang saja yang bertindak sebagai penjual. Dan jika penjual tidak berhak 

menjual tanah tersebut, maka perbuatan hukum penjual tersebut batal demi 

hukum.   Artinya  sejak  semula hukum  menganggap tidak pernah terjadi 

jual beli. Apabila hal ini terjadi maka akan merugikan pihak pembeli, sebab 

pembeli sudah membayar harga tanah tersebut kepada penjual, sedangkan 

hak atas tanah yang dibelinya tidak pernah beralih kepadanya, walaupun 

mungkin ia telah menguasai tanah itu. Sewaktu-waktu orang yang merasa 

berhak atas tanah itu dapat menuntut melalui pengadilan, supaya tanah itu 

diserahkan kembali kepadanya. Tuntutan itu sangat beralasan sebagai 

pembeli tanah yang membeli dari yang berhak akan dipaksa mengosongkan 

tanah yang mungkin diatasnya sudah ada bangunan dan ditempati. Maka 

sebelum terjadi jual beli dipastikan bahwa penjual tersebut jelas berhak 

secara hukum sebagai pemegang atas tanah dan dapat melakukan jual beli 

tersebut. 

2. Penjual dan pembeli harus berwenang 

Seseorang dinyatakan jelas berhak atas suatu tanah untuk menjualnya, tetapi 

belum tentu orang tersebut berwenang menjual jikalau tidak dipenuhi 

syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang terpenting untuk berwenang 

melakukan perbuatan hukum jual beli adalah sudah cakap umurnya, seorang 

Warga Negara Indonesia yang menurut hukum  sudah memiliki surat tanda 

bukti penduduk. Jika hal tersebut belum dapat terpenuhi maka subjek 

tersebut diwakilkan oleh wali dari subjek tersebut. 
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3. Penjual boleh menjual  

Seseorang mungkin berhak untuk menjual sebidang tanah dan juga orang itu 

berwenang untuk melakukan penjualan tersebut. Akan tetapi apakah ia 

boleh / tidak boleh untuk menjual tanah tersebut atas namanya, karena 

subjek penjual  tersebut masih memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang 

belum dijalani / dilakukan, sehingga dinyatakan belum boleh dahulu sampai 

urusan atau kewajiban yang harus diselesaikan menyangkut jual beli itu 

selesai. 

4. Penjual atau pembeli bertindak sendiri 

Penjual atau pembeli mungkin bertindak sendiri atau melalui kuasa, baik 

penjual ataupun pembeli sebagai subjek dalam jual beli, bertindak sendiri 

maupun melalui kuasa dan identitasnya harus jelas, biasanya identitas ini 

sudah jelas pada akta PPAT. Identitas penjual dan pembeli adalah nama, 

umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal. Jika ia perempuan yang 

bersuami maka keterangan itu mengenai suaminya harus diketahui juga. 

Semua itu dapat dibaca dalam KTP (Kartu Tanda penduduk). 

5. Pembeli boleh membeli  

Setelah jual beli, hapusnya tanah tersebut akan menjadi hak pembeli. 

Persoalannya adalah apakah pembeli boleh menjadi subjek hak atas tanah 

yang dibeli itu. Misalnya suatu Perseroan Terbatas menjadi subjek tanah 

jenis hak milik. Berarti Perseroan Terbatas tersebut tidak boleh membeli 

tanah yang berstatus hak milik. Perseroan Comanditer tidak boleh menjadi 
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subjek hak milik atas tanah, maka Perseroan Comanditer tidak 

diperbolehkan membeli tanah berstatus hak milik. 

Sedangkan mengenai objek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang 

akan dijual. Hak atas tanah yang dijual belumlah tentu dalam arti kata 

masa/banyaknya tanah, melainkan tanah dalam pengertian penguasaan menurut 

hukum. 

Dalam jual beli tanah, tujuan membeli tanah adalah supaya pembeli dapat 

secara sah, menguasai dan mempergunakan tanah, tetapi secara hukum yang 

dibeli atau dijual bukan tanahnya, tetapi hak atas tanahnya. Dalam hal ini batas-

batas tanah tetap harus diketahui, supaya tidak terjadi keraguan-keraguan. Bagi 

tanah yang sudah bersertipikat, maka batas-batas tanah termasuk juga luas, 

panjang, lebarnya harus ditulis dalam surat ukur. Sedangkan bagi tanah yang 

belum bersertipikat, maka batas-batas tanah tersebut, harus dijelaskan oleh 

penjual dan pembeli (Effendi Perangin, SH, 1994: 10). 

Dalam jual beli hak atas tanah, seringkali bangunan dan tanaman diatas 

tanah yang bersangkutan turut menjadi objek. Walaupun negara kita menganut 

asas pemisahan horizontal artinya adanya pemisahan hak antara kepemilikan 

bangunan dan pemegang hak atas tanah dan boleh dilakukan perbuatan hak 

yang berbeda-beda.  

Dalam hal ini jual beli tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya 

(bangunan atau tanaman) diperbolehkan untuk dipisah  atau juga diperbolehkan 
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untuk dijual bersama-sama, dengan syarat para pemilik dan pemegang hak atas 

tanah tersebut harus bersama-sama melakukan perbuatan jual beli tersebut. 

Maka dari itu sebelum dibuat akta jual beli, haruslah jelas apakah 

bangunan / tanaman di atas tanah itu turut dijual atau dibeli atau tidak. Hal ini 

nanti disebutkan dalam akta jual beli.  

Dengan demikian dalam melakukan transaksi jual beli hak atas tanah 

harus dibuktikan dengan suatu akta, yang dalam hal ini akta jual beli tanah yang 

dibuat secara tertulis, dihadapan dan disyahkan oleh PPAT selaku Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, yang berwenang untuk membuat akta sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

hukum dan jaminan hukum atas kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan 

pembeli, sekaligus melindungi kedua belah pihak dari permasalahan yang 

mungkin timbul di kemudian hari. 

Ketentuan mengenai kewajiban dalam pembuatan akta jual beli hak atas 

tanah di hadapan PPAT selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ini, terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat 1, 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 lainnya melalui lelang, hanya 
dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”. 

 
Sehingga dengan demikian peristiwa beralihnya suatu hak atas tanah, 

baik itu sebagian atau seluruhnya dari hak itu dari seseorang kepada orang lain / 



 26

Badan Hukum dengan membayar sejumlah uang, hal ini dinamakan dengan jual 

beli hak atas tanah.  

 

C. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peralihan adalah pergantian / 

perlintasan dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain. Sedangkan 

pengertian dari hak adalah milik / kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 

karena telah ditentukan oleh undang-undang (aturan). 

Jadi peralihan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk 

memindahkan hak dari satu pihak kepada pihak lain. 

Perbuatan hukum yang mengakibatkan dialihkannya hak atas tanah dapat 

berupa : jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, 

pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak  Pakai atas 

tanah Hak Milik,  pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebankan 

Hak Tanggungan. 

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 di atas, yang akan 

ditetapkan dalam Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana yang disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria.  
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Peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya 

kepemilikan suatu bidang dari satu pihak ke pihak lain. 

Sedangkan hak atas tanah yang dimaksud dalam penulisan Tugas Akhir 

ini adalah Hak Milik. 

Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, disebutkan bahwa: 

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” 
 

Ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 

1960, yang dimaksud adalah bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi 

sosial termasuk hak milik. Fungsi sosial dari hak atas tanah yang dimaksud 

berarti  bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat 

dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) 

semata-mata untuk   kepentingan pribadinya, apalagi jika  hal 

 tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.  

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada 

haknya, sehingga bermanfat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 

mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara (Prof. 

Boedi Harsono SH, 1999: 284). 

Hal tersebut bukan berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak 

sama sekali oleh kepentingan umum. Kepentingan masyarakat dan kepentingan 

perorangan haruslah saling mengimbangi, sehingga pada akhirnya akan tercapai 
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tujuan pokok yakni kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan, bagi rakyat 

seluruhnya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan fungsi sosial 

dari hak atas tanah adalah  tanah yang dihaki seseorang tersebut bukan hanya 

mempunyai fungsi bagi yang empunya hak itu saja, tetapi juga bagi Bangsa 

Indonesia seluruhnya. Dan dalam pengusahaan, pemanfatan dan penggunaan 

tanah yang bersangkutan bukan hanya untuk kepentingan yang berhak saja 

tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat, dengan 

mengusahakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dalam 

fungsi sosialnya, tanah tersebut harus dipelihara baik-baik, dipergunakan 

dengan baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. 

Dimana kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada 

pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi 

beban bagi setiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai suatu 

hubungan hukum dengan tanah tersebut.  

Hak milik merupakan hak yang paling sempurna di atas hak-hak atas 

tanah lainnya Hal ini dikarenakan hak milik tersebut merupakan hak turun-

temurun, terkuat dan terpenuh. Pengertian sebagai hak turun-temurun adalah 

bahwa hak milik tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris, apabila 

pemiliknya meninggal dunia. Pengertian terkuat adalah bahwa hak milik 

tersebut tidak mempunyai jangka waktu dalam penggunaanya dan merupakan 

hak yang terkuat karena terdaftar dan kepada orang yang mempunyai hak milik 
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atas tanah tersebut diberi “tanda bukti hak” berupa sertipikat 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 penggunaanya dibandingkan dengan hak-hak yang lain.   

Jadi dengan pengertian terkuat, terpenuh tidaklah berarti bahwa pemilik 

tanah yang bersangkutan boleh bertindak atau melakukan apa saja atas tanah 

yang dimilikinya tersebut.  

Hak milik atas tanah memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Hak terkuat, terpenuh dan bersifat turun temurun. 

2. Dapat beralih dan dialihkan pada 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 mempunyi fungsi sosial. 

5. Penggunaan tanah hak milik oleh orang orang yang bukan pemiliknya 

dibatasi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

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 memandang jenis kelamin dan ras. 
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Salah satu ciri hak milik adalah dapat beralih dan dialihkan. Peralihan 

hak milik tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan : 

1. Peralihan hak milik terjadi karena jual beli, hibah, warisan, tukar 

menukar dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak 

milik. 

2. Peralihan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

3. Setiap peralihan hak milik atas tanah atau perbuatan yang dimaksudkan 

untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik pada orang 

asing atau orang yang berkewarganegaraan Indonesia rangkap dengan 

orang asing yang boleh mempunyai hak milik adalah batal dengan 

sendirinya dan tanah jatuh pada negara. 

Ada 2 cara dalam mendapatkan ataupun memperoleh hak milik, yakni  

1. Dengan peralihan, yang meliputi beralih dan dialihkan. Dalam hal ini 

berarti ada pihak yang kehilangan yaitu pemilik semula dan pihak lain  

yang mendapatkan suatu hak milik. 

2. Terjadinya hak milik sesuai dengan Undang–Undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960 pada pasal 22, yaitu : 

1) terjadinya hak milik menurut hukum adat yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Dalam hal ini berarti terjadinya hak milik tesebut, diawali dengan 

hak seorang warga untuk membuka hutan dalam lingkungan wilayah 
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masyarakat hukum adat dengan persetujuan Kepala Desa. Dengan 

dibukanya tanah tesebut, belum berarti orang tersebut langsung 

memperoleh hak milik. Hak milik akan dapat tercipta jika orang 

tersebut memanfaatkan tanah yang telah dibukanya, menanami dan 

memelihara tanah tersebut secara terus menerus dalam waktu yang 

sangat lama. Dari sinilah hak milik dapat tercipta, yang sekarang 

diakui sebagai hak milik menurut UUPA. Terjadinya hak milik 

dengan cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya 

memerlukan penegasan yang berupa pengakuan dari pemerintah. 

2) Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah, yaitu yang 

diberikan oleh pemerintah dengan suatu penetapan menurut cara dan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh  Peraturan Pemerintah. 

Dalam hal ini berarti pemerintah memberikan hak milik yang baru 

sama sekali. Pemerintah juga dapat memberikan hak milik 

berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada.  

Misalnya dengan peningkatan dari Hak Guna Usaha menjadi Hak 

Milik, Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, Hak Pakai menjadi 

Hak Milik. 

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, hak milik atas tanah dapat hapus apabila : 

1. Tanah jatuh pada negara 
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a. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 (untuk kepentingan 

umum, termasuk bangsa dan negara dengan memberi ganti kerugian 

yang layak dan menurut cara yng diatur dalam Undang-Undang). 

b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 

c. Karena ditelantarkan. 

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

Pokok Agraria, bahwa Warga Negara Indonesia yang kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak milik tersebut dalam 

jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut, jika tidak 

maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada 

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. 

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada pasal 

20 ayat 2 menyebutkan bahwa : 

“Hak milik dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain.” 

Beralihnya suatu hak dapat terjadi bukan karena suatu perbuatan hukum 

melainkan sebagai suatu peristiwa hukum atau akibat hukum. 

Pengertian daripada beralihnya hak milik tersebut berarti dengan 

meninggalnya pemilik, maka hak milik itu dapat beralih kepada ahli waris. 
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Meninggalnya seseorang tersebut merupakan suatu peristiwa hukum, bahkan 

merupakan sesuatu hal yang berada di luar kuasa manusia. Jadi tidak ada unsur 

kesengajaan di dalamnya. 

Berbeda dengan dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu 

hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum, yang  sengaja dilakukan oleh 

satu pihak dengan maksud untuk memindahkan hak miliknya kepada pihak lain, 

khususnya melalui jual beli. 

Pada dasarnya setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 

tanah dari salah satu subjek hukum kepada subjek hukum yang lain, misalnya 

jual beli, tukar menukar, wasiat, hibah harus dibuktikan dengan suatu akta yang 

dibuat oleh dan di hadapan PPAT setempat, selaku Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

Setelah tanah yang menjadi hak milik itu bersertipikat, barulah dapat 

dilakukan proses jual beli menurut UUPA.  Proses jual beli ini dengan 2 

tahapan utama yaitu perjanjian antara calon penjual dan pembeli yang diakhiri 

dengan adanya kata sepakat dan mufakat dalam menentukan segala sesuatunya, 

tentang tanah dan harganya. Kemudian calon pembeli dan calon penjual 

menghadap PPAT selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat untuk 

melakukan peralihan hak atas tanah tersebut. 

Untuk tanah yang sudah bersertipikat, dalam pembuatan akta jual beli 

dihadiri oleh 2 orang saksi, tidak harus Kepala Desa  dan anggota Pemerintahan 
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Desa, orang lain juga bisa menjadi saksi. Tetapi biasanya saksi ini diambil dari 

pegawai kantor PPAT yang bersangkutan. 

Demikian pula bagi pemegang hak atas tanah, bila akan mengadakan 

peralihan hak atas tanah, yang tujuannya untuk memindahkan hak dari satu 

pihak kepada pihak lain, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh 

dan di hadapan PPAT yang ditunjuk oleh Menteri Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pasal 

19, yang mengatur peralihan hak atas tanah, yang menyebutkan : 

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan 
sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan 
hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang 
dibuat oleh dan di hadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria 
(selanjutnya dalam PP ini disebut sebagai Penjabat)”.  

 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 pada pasal 1       

ayat 1, memberi batasan pengertian PPAT adalah sebagai berikut : 

“PPAT, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang                  
berwenang untuk membuat data-data otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”. 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 19 ayat 1, menyatakan bahwa : 

“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau 
pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, PPAT 
wajib terlebih dulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai 
kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di  Kantor Pertanahan 
setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.” 
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Dengan demikian sebelum PPAT melakukan peralihan hak atas tanah 

khususnya hak milik melalui jual beli yang dibuktikan dengan pembuatan akta 

dalam hal ini akta jual beli maka PPAT yang bersangkutan wajib melakukan 

pemeriksaan / pengecekan sertipikat pada Kantor Pertanahan setempat untuk 

mencocokan sertipkat asli dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan 

setempat, dengan memperlihatkan sertipikat asli. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat 20, 

sertipikat yang dimaksud di sini adalah surat tanda bukti hak. Sertipikat tanah 

merupakan tanda hak bukti yang kuat bukan sebagai tanda bukti dasar yang 

terkuat yang mutlak dan yang tidak dapat diganggu gugat. Sebagai tanda bukti 

hak yang kuat maksudnya adalah selama tidak dapat dibuktikan   

kepemilikannya oleh  orang lain,  baik data fisik maupun data yuridis, maka 

harus diterima sebagai data yang benar. Sudah tentu data fisik maupun data 

yuridis yang tercantum dalam sertipikat tersebut harus sesuai dengan data yang 

tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. 

Daftar-daftar yang dimaksud di sini adalah buku tanah dan surat ukur. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang dimaksud 

dengan buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data 

yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada. Sedangkan 

pengertian surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang 

tanah dalam bentuk peta dan uraian. 



 36

Data yuridis yang dimaksud di sini adalah keterangan mengenai status 

hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, 

dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 

Sedangkan data fisik yang dimaksud di sini adalah keterangan mengenai letak, 

batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk 

keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya 

(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pasal 1 : 3) 

 
Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta jual beli hak 

atas tanah, antara lain : 

1. Ada penghadap, dalam hal ini penjual dan pembeli. 

2. Harus ada sertipikat tanah yang bersangkutan dan saksi yang biasanya dari 

pegawai PPAT yang bersangkutan. 

3. Jika tanahnya belum bersertipikat, maka harus menunjukkan SKPT (Surat 

Keterangan Pendaftaran Tanah) dari Kantor Pertanahan setempat, yang 

disaksikan oleh Pamong Praja. 

4. Hanya tanah dan bangunan. 

5. Menanggung biaya balik nama. 

Jika syarat-syarat tersebut di atas sudah dipenuhi maka barulah PPAT yang 

bersangkutan membuat akta jual beli hak atas tanah. 

Peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli yang tidak dilakukan di 

hadapan PPAT memang tidak ada sanksinya bagi kedua belah pihak. Namun 
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para pihak akan menemui kesulitan praktis, yaitu penerima hak tidak akan 

dapat mendaftarkan peralihan haknya pada Kantor Pertanahan setempat 

sehingga tidak akan mendapat sertipikat atas namanya. 

Hal ini menyebabkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak akan 

mempunyai kekuatan  hukum dan jaminan kepastian hukum atas diadakannya 

peralihan hak milik atas tanah tersebut.  

Menurut ketentuan pasal 39 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 menyatakan bahwa : 

(1) PPAT menolak membuat akta jika : 
a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan 

rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang 
bersangkutan atau sertipikat 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 bidang tanah yang 
bersangkutan belum bersertipikat 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 

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar surat kuasa 
mutlak yang  pada hakikatnya berisikan perbutan 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 
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f. Objek 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 bukan saja wajib membuat akta, tetapi PPAT 

juga berhak menolak membuat akta jika tidak memenuhi syarat yang telah 

ditentukan. 

Akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. 

Apabila timbul sengketa di antara pihak yang melakukan perjanjian tersebut, 

maka apa yang termuat dalam akta otentik tersebut merupakan bukti yang 

sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian 

lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan yang masih dapat disangkal dan 

baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh 

kedua belah pihak, yang hanya bermodalkan kepercayaan tanpa dibarengi 

dnegan surat perjanjian hitam diatas putih dengan menghadap dihadapan PPAT 

setempat. 

 Akta ini juga berfungsi sebagai sumber keterangan dalam melakukan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah khususnya hak milik karena jual beli 

tersebut. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 pasal 2, 

menyebutkan bahwa : 
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“Tugas Pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran 
Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun.” 

 
Akta jual beli tanah tersebut dibuat dalam bentuk asli dalam 2 lembar,  

yaitu 1   lembar   sebanyak 1   rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan 

dan 1 lembar lagi sebanyak 1 rangkap atau lebih dikirim kepada Kantor 

Pertanahan bersama dengan berkas lain untuk keperluan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah tersebut karena jual beli.  Sedangkan pada penjual dan pembeli 

diberikan salinan aktanya.  

Dengan selesainya pembuatan akta jual beli tanah khususnya untuk 

tanah milik yang sudah bersertipikat, berarti selesainya pula peralihan hak 

milik atas tanah yang diperjualbelikan. Sehingga secara resmi pihak pembeli 

sejak saat itu menjadi pemegang hak yang sah atas tanah yang dialihkan 

tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa 

peralihan hak milik atas tanah yang dikarenakan jual beli tanah merupakan 

suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud 

untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain, di mana 

berpindahnya hak milik atas tanah tersebut diinginkan oleh kedua belah pihak 

melalui jual beli.  Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka       

si pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib 

mendaftarkan peralihan haknya tersebut beserta akta jual beli yang dibuat oleh 

dan di hadapan PPAT selaku pejabat pembuat akta tanah pada Kantor 
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Pertanahan setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hukum 

atas beralihnya hak atas tanah tersebut serta sahnya perbuatan hukum tersebut. 

Hal ini sebagai bukti telah dilakukannya perjanjian peralihan hak atas  tanah 

tersebut  yang   dikarenakan   jual   beli,  di antara kedua belah pihak mengenai 

bidang tanah yang dialihkan haknya tersebut.  

Menurut Prof. Soebekti, SH yang dimaksud dengan perjanjian adalah 

suatu peristiwa di mana seseorang  berjanji kepada orang lain atau                   

di mana 2 orang (pihak) itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal              

(Prof. Soebekti, SH. 1983:1). 

  
  

D. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan Status Hak Milik 

Merupakan keharusan dan kewajiban pemerintah, untuk mengatur dan 

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 

Tahun 1960, menyebutkan bahwa : 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(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. 
 
Adapun yang dimaksud dengan pendaftaran tanah menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1, berbunyi sebagai berikut : 
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“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 serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” 
 

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan pertama-tama 

memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas 

yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuannya. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pada pasal 3 

menyebutkan bahwa : 

“Pendaftaran tanah bertujuan : 
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 memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 

Dengan demikian tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah 

sebagaimana telah diuraikan di atas adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat terhadap kepastian hukum mengenai tanah yang dimilikinya, 

sehingga perbuatan hukum terhadap tanah dapat diselenggarakan secara 

sederhana, cepat, murah dan aman. 
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Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,  

pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir dan terbuka. 

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah 

perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan  kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran 

tanah itu sendiri. 

Asas terjangkau yaitu keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan 

golongan ekonomi lemah. 

Sedangkan asas mutakhir yang dimaksud yaitu kelengkapan yang 

memadai dalam pelaksanaanya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 

datanya. Data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk 

itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan 

yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data 

pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga data 

yang tersimpan di  Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di 

lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang 

benar setiap saat. 
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Dengan pendaftaran tanah, pemerintah memberikan jaminan kepastian 

hukum, yaitu meliputi : 

1. Kepastian hukum mengenai orang/Badan Hukum yang menjadi pemegang 

hak atas tanah. Kepastian mengenai siapa yang memiliki sebidang tanah 

atau subjek hak.  

2. Kepastian hukum bidang tanah mana yang dimilikinya. Hal ini 

menyangkut letak, batas serta luas bidang tanah tersebut atau objek hak. 

3. Kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya. 

Dalam pendaftaran tanah, hak-hak atas tanah dibukukan ke dalam buku 

tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti pemilikan tanahnya.  

Pemindahan hak seperti jual beli, hibah, waris, tukar menukar, yang 

telah selesai dilakukan peralihan haknya, wajib diikuti pendaftarannya pada 

Kantor Pertanahan setempat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan alat 

bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya dari pada akta PPAT, 

yang membuktikan telah terjadinya peralihan hak atas tanah yang dilakukan 

serta sahnya peralihan tersebut. 

Bagi pemegang hak milik atas tanah, setiap peralihan, hapus dan 

pembebanannya harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan dalam rangka 

pelaksanaan hukum pertanahan yang asas dan ketentuan-ketentuan pokoknya 

dituangkan dalam  Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
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Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli ini merupakan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah, dimana pendaftaran peralihan hak atas 

tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran ini bertujuan 

untuk memenuhi salah satu asas pendaftaran yaitu asas mutakhir/pemeliharaan 

data pendaftaran dalam buku tanah, yakni mengenai kejadian hukum yang 

pernah terjadi pada tanah tersebut. 

 Tujuan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah  karena jual beli ini 

untuk memberikan jaminan hukum hak atas tanah dan kepastian hukum hak 

atas tanah dan memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas dengan 

pembuktiannya melalui peralihan haknya karena jual beli sehingga akan 

mendapatkan sertipikat atas namanya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa administrasi pendaftaran 

peralihan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan mempunyai sifat 

terbuka bagi umum, maka dengan dicatatnya peralihan hak tersebut pada buku 

tanah haknya, bukan berarti hanya memindahkan hak yaitu dalam hal ini 

penjual dan pembeli saja, akan tetapi juga pihak ketigapun dianggap 

mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah pemegang hak yang baru atas tanah 

tersebut. 

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 

Tahun 1960 pasal 23 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa : 
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 (1)  Hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya 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. 

 

Pendaftaran yang dimaksud disini adalah kegiatan pencatatan peralihan 

hak atas tanahnya khususnya hak milik karena jual beli, yang merupakan alat 

pembuktian yang kuat mengenai beralihnya serta hapusnya hak-hak tersebut. 

Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah tersebut, maka si 

pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib 

mendaftarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Kantor 

Pertanahan setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan 

hukum atas beralihnya hak atas tanah tersebut, dan juga sebagai bukti telah 

dilakukannya perjanjian peralihan hak atas tanah tersebut. Dengan demikian 

berpindahnya hak milik atas tanah tersebut diketahui / diinginkan oleh pihak 

yang melakukan perjanjian peralihan.  

Yang dimaksud dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah 

kegiatan pencatatan mengenai peralihan hak atas tanah. Pencatatan peralihan 

hak atas tanah adalah suatu kegiatan pencatatan administrasi/yuridis bahkan 

kadang teknis atas beralihnya / berpindahnya kepemilikan suatu bidang tanah 

dari satu pihak ke pihak lain. Di mana dalam  menyelenggarakan   pendaftaran   

peralihan   hak  atas  tanah   ini pencatatan / pembukuannya dibukukan ke 
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dalam daftar isian. Daftar isian yang dimaksud di sini adalah daftar-daftar 

yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan administrasi mengenai 

peralihan hak atas tanah. Pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang 

kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan hak tersebut. 

Pendafataran peralihan hak milik merupakan kewajiban bagi setiap orang 

yang melakukan peralihan hak milik tersebut. 

Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah tersebut, dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan setempat yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

PPAT selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, bila syarat-syarat pendaftaran 

peralihan hak tersebut dipenuhi.  

Dengan demikian PPAT bertugas untuk membuat, mencatat dan 

melaporkan setiap akta yang dibuatnya supaya terjadi koordinasi dan 

pengawasan terhadap setiap bidang tanah yang akan beralih/berpindahnya hak 

kepada orang lain. Dengan adanya pencatatan dan pengawasan yang 

dilakukan Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh PPAT maka setiap 

perbuatan hukum mengenai hak atas tanah tersebut dapat dikontrol dan 

diawasi. 

Menurut pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997, menyatakan bahwa : 

 (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran 
peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak 
dipenuhi : 
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a. Sertipikat 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 objek 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 ayat1 
dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan. 

 (2)  Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan 
menyebut alasan-alasan penolakan itu. 

(3)  Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai 
pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau 
Kepala Kantor lelang yang bersangkutan. 

 Adapun ketentuan mengenai kewajiban bagi PPAT untuk segera 

melakukan  pendaftaran  peralihan  hak   atas tanah  khususnya  hak  milik  

yakni pada pasal 40 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa : 

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya 
akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya 
berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan 
untuk didaftar.  
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(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 
disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para 
pihak yang bersangkutan. 

Dengan demikian pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual 

beli, adalah kegiatan untuk mendaftarkan tanah miliknya yang telah dilakukan 

peralihan haknya melalui jual beli, yang dibuktikan dengan akta jual beli 

tanah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT selaku Pejabat Pembuat Akta 

Tanah pada Kantor Pertanahan setempat. Hal ini dilakukan agar perbuatan 

hukum mengenai peralihan hak milik atas tanah karena jual beli tersebut 

mempunyai kekuatan hukum dan jaminan kepastian hukum telah diadakannya 

jual beli tanah tersebut.  

Menurut pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

menyatakan 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 lainnya melalui 
lelang, hanya dapat didaftarkan,  jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku”. 
 

Dalam melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual 

beli selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta   jual beli 

tanah,   PPAT  wajib  menyampaikan akta yang dibuatnya berikut berkas-

berkas yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk 

keperluan pendaftarannya. Dalam hal ini PPAT bertanggung jawab untuk 

memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan  
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antara lain dengan mencocokan data yang terdapat dalam sertipikat dengan 

daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Selanjutnya PPAT yang 

bersangkutan memberitahukan secara tertulis mengenai telah disampaikannya 

akta jual beli tanah tersebut pada para pihak yang bersangkutan. 

                                      

E. Dasar Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum, dalam pendaftaran 

peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli, diterbitkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku masa pembangunan jangka 

panjang. 

Adapun Dasar Hukum dari Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas 

Tanah dengan Status Hak Milik Karena Jual Beli, adalah : 

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

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  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 
pembebanannya 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 
serta 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 dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 
yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan 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 yang menurut Kepala 
Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup 
untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. 
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c. Pasal 40 ayat 1 dan 2 

(1)  Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib 
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen 
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.  

(2)   PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai 
telah disampaikannya akta sebagaimana 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 pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah 
ini tidak dipenuhi : 

a. Sertipikat 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 objek 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. 
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 (2)  Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, 
dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu. 

(3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, 
disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan 
kepada PPAT atau Kepala Kantor lelang yang bersangkutan. 

4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah).  

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (1998:3) mendefinisikan metodologi 

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa data-data tertulis dan kesan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

A. Lokasi Penelitian 

Penulisan Tugas Akhir ini memperoleh data dari hasil Praktik Kerja Lapangan 

yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Jl Yos Sudarso 

Nomor 3 Brebes 52212 dan juga di wilayah Kabupaten Brebes. Yang 

pelaksanaanya dimulai tangg.al 1 Februari-10 Maret 2005. Di mana berdasarkan 

data dari BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2004 Kabupaten Brebes memiliki luas 

wilayah 1667.117 Ha.  

B. Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendaftaran 

Peralihan Hak Atas Tanah dengan Status Hak Milik karena Jual Beli dan 

hambatan-hambatan yang  terjadi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak 

Atas Tanah Dengan Status Hak Milik karena Jual  Beli di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes. 
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C. Sumber data 

Sumber data dalam 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 penduduk di Kabupaten Brebes yang menjadi tempat penelitian 

selaku responden dan beberapa pejabat serta pegawai dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes selaku nara sumber. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara  tidak langsunng dari 

sumbernya. Dalam hal ini meliputi dokumen/arsip dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes dan BPS (Biro puast statistik) Kabupaten Brebes, 

makalah penelitian dan sumber lainnya yang relevan. 

D. Metode pengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000:135). Wawancara dilakukan 

untuk mengungkap data mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak 

atas tanah karena jual beli dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut. 
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b. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual 

beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

c. Studi dokumentasi 

Dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui 

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

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

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

dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang ada seperti 

struktur organisasi, uraian tugas sub seksi peralihan hak pembebanan dan 

PPAT, Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran  

peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli, dan tata 

laksana dari pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik 

karena jual beli tersebut. 

E. Metode analisis data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model analisis 

kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif.  Model analisis 

data tersebut sesuai untuk menggambarkan tentang pelaksanaan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan   

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes didirikan di atas tanah seluas 

183,4 m2, sedangkan luas bangunannya sendiri adalah 112,1 m2. Adapun 

jumlah karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes adalah 67 orang, 

yang terdiri atas golongan II berjumlah 16 orang, golongan III berjumlah 

51 orang, sedangkan golongan I dan golongan IV tidak ada. 

Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, meliputi 17  

kecamatan, yaitu : 

1. Brebes       9.  Bantarkawung 

2. Wanasari     10. Salem 

3. Jatibarang     11. Songgom 

4. Kersana     12. Paguyangan  

5. Larangan     13. Bulakamba 

6. Banjarharjo    14. Tanjung 

7. Bumiayu     15. Ketanggungan  

8. Tonjong     16. Losari 

   17. Sirampog 
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Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota memiliki tugas sebagai 

sumber data pertanahan dan sumber pelayanan. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai 

dengan Instruksi Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1998 yaitu tentang peningkatan efisiensi dan kualitas 

pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. Di mana untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pertanahan, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes selalu memberi pelayanan yang prima 

kepada masyarakat melalui sistem loket.  

Adapun loket yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

Loket 1:  Informasi Pelayanan  

Setiap permohonan yang datang ke loket informasi dapat 

menerima penjelasan mengenai jenis pelayanan yang 

diinginkan dari  petugas loket ini, antara lain: 

a. Jenis-jenis pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes. 

b. Syarat-syarat permohonan dan jadwal waktu penyelesaian. 

c. Besarnya biaya yang diperlukan. 

Loket 2 :  Pelayanan Dokumen  

Pemohon menyerahkan berkas melalui loket ini, yang terlebih 

dahulu diteliti oleh petugas mengenai kelengkapan persyaratan. 

Apabila persyaratan telah lengkap maka pemohon akan 
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mendapatkan slip atau tanda bahwa berkas sudah diterima 

dalam keadaan lengkap. Dan apabila persyaratan belum 

lengkap maka pemohon akan diberi slip kekurangan berkas 

dengan keterangan persyaratan yang kurang lengkap dan 

berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. 

Adapun loket pelayanan dokumen terbagi dalam beberapa 

loket pelayanan menurut jenis pelayanan pertanahan yang 

diberikan, antara lain : 

a. Loket pengambilan formulir permohonan 

b. Loket pengecekan sertipikat tanah  

c. Loket pelayanan konversi dan pengakuan hak 

d. Loket pelayanan permohonan peningkatan hak rumah 

sederhana atau rumah sangat sederhana dan rumah tempat 

tinggal dengan luas di bawah 200 m2 

e. Loket balik nama, pemisahan, penggabungan roya, hak 

tanggungan, warisan dan lain sebagainya 

f. Loket permohonan hak atas tanah 

g. Loket permohonan ijin lokasi  

h. Loket permohonan konsolidasi tanah 

Pada masing-masing loket tersebut pemohon akan mendapat 

informasi tentang besarnya biaya yang harus dibayarkan dan 
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kapan permohonan tersebut selesai serta kapan akan diadakan 

pengukuran. 

Loket 3 :  Penerimaan Biaya  

Pembayaran dilaksanakan melalui loket ini pada 

Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan dibukukan sesuai 

DI (daftar isian) 305, serta kepada pemohon diberikan tanda 

bukti pembayaran berupa kwitansi sesuai DI (daftar isian) 306. 

Loket 4 :  Pengambilan Produk 

Produk pelayanan pertanahan dapat diambil pada loket ini. 

Adapun jenis produk pelayanan antara lain : 

a. Sertipikat tanah 

b. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

c. Gambar Ukur 

d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

e. Surat Keputusan ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

f. Pelayanan Permohonan Peralihan Hak, Pembebanan Hak, 

Pencatatan Roya, Pendaftaran sita, dan ganti nama atau 

ralat nama 

g. Pendaftaran Peningkatan Hak 

h. Pembuatan Sertipikat Tanah Pengganti yang Rusak atau 

Hilang 



 

 60

Pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 

meliputi pelayanan kepada masyarakat  atau perorangan, Badan Hukum  

maupun dinas atau instansi pemerintah. 

 

2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari 

hubungan orang-orang yang menunjukan kedudukan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam suatu kebulatan kerja sama. 

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Surat Keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993, dalam 

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

di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes tidak berdiri sendiri melainkan 

bersifat terpadu, terkoordinasi, dan terkait satu sama lain. Untuk itu 

diperlukan koordinasi dan kerja sama antar bagian yang saling terkait 

dalam kegiatan yang dilakukan.   

  Adapun Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 

sebagai berikut:  

1. Kepala Kantor Pertanahan sebagai pemimpin. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi : 

a. Kepala Urusan Keuangan 

b. Kepala Urusan Umum 
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3. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah membawahi : 

a. Kepala Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

b. Kepala Sub Seksi Penataan Penguasaan Pemilikan Tanah  

4. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah membawahi : 

a. Kepala Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah 

b. Kepala Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah 

5. Kepala seksi Hak-Hak Atas Tanah membawahi : 

a. Kepala Sub Seksi Pemberian Hak-Hak Atas Tanah 

b. Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah 

c. Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan 

6. Kepala Seksi Pengukuran  dan  Pendaftaran Tanah membawahi :  

a. Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi. 

b. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi. 

c. Kepala Sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan Hak & PPAT. 

 
3. Uraian Kerja Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan dan PPAT di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes. 

 Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai 

tugas menyiapkan, menyelesaikan peralihan hak atas tanah, pembebanan 

hak atas tanah, bahan-bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan bahan-

bahan daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah. 
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Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Membantu Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dalam 

melaksanakan  tugas di bidang penyelesaian peralihan hak atas tanah, 

pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT, serta 

menyiapkan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan 

pendaftaran tanah.   

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja. 

c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sub Seksi 

Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan Konversi sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan, 

pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelesaian peralihan hak atas 

tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT, 

serta menyiapkan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan 

pendaftaran tanah.   

e. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugasnya dengan urusan / Sub Seksi di lingkungan Kantor Pertanahan. 
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f. Mencatat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah pada  DI 

301 dan permohonan pembebanan hak atas tanah pada DI 208 sesuai 

disposisi Kepala Seksi. 

g. Meneliti dan memeriksa berkas-berkas permohonan. 

h. Menyiapkan dan melaksanakan penjilidan Buku Tanah dan Sertipikat 

Balik Nama serta sertipikat Hipotik. 

i. Mengarsip / menjilid Warkah peralihan hak dan pembebanan hak. 

j. Menerima dan menghimpun laporan bulanan PPAT. 

k. Menyiapkan dan menyalurkan bahan-bahan untuk bimbingan PPAT 

serta memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pembuatan akta 

peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah. 

l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 

di bidang dibidang penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan 

hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan 

bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.   

m.  Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 

pengukuran dan pendaftaran tanah, sesuai dengan bidang tugasnya. 
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B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik 

karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Hak milik, demikian pula setiap peralihan haknya, hapusnya hak, dan 

pembebanan tanah hak milik dengan hak-hak lain, harus didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan dalam hal ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, 

menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak 

milik karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes tidak dilakukan 

oleh pemohon, tetapi diwakilkan oleh PPAT selaku Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. Hal ini dikarenakan tugas dari PPAT tersebut, selain membuat akta 

jual beli tanah, PPAT tersebut sekaligus wajib  mendaftarkan akta jual beli 

tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, selambat-

lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta jual beli hak atas tanah 

tersebut baik oleh PPAT yang bersangkutan maupun kedua belah pihak dan 

para saksi. 

Sebelum melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena 

jual beli dan sebelum dilakukannya peralihan hak tersebut, PPAT yang 

bersangkutan terlebih dahulu melakukan kegiatan pengecekan sertipikat. 

Pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ini merupakan 

salah satu  bentuk kegiatan untuk melakukan pencocokan mengenai 

kesesuaian sertipikat hak atas tanah dengan daftar-daftar yang ada di Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Brebes, dalam hal ini adalah buku tanah, dengan cara 

memperlihatkan sertipikat asli. Pengecekan sertipikat ini bertujuan untuk 

menghindari jika dalam buku tanah terdapat  perselisihan atau sengketa tanah. 

Setelah dilakukan peralihan hak atas tanah dengan dibuatkan akta jual 

beli hak atas tanah dan berkas-berkas lainnya dari pemohon telah lengkap dan 

memenuhi persyaratan, selanjutnya PPAT yang bersangkutan melakukan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes. 

Pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes adalah salah satu kegiatan pencatatan mengenai peralihan 

hak atas tanah. Pencatatan peralihan hak atas tanah adalah suatu kegiatan 

pencatatan administrasi / yuridis bahkan kadang teknis atas beralihnya / 

berpindahnya kepemilikan suatu bidang tanah dari satu pihak ke pihak lain. Di 

mana dalam menyelenggarakan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, pencatatan administrasinya dibukukan 

ke dalam daftar isian. Daftar isian yang dimaksud di sini adalah daftar-daftar 

yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan administrasi mengenai 

pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut. Pendaftaran ini merupakan alat 

pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan 

hak tersebut. 
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Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes, didahului dengan pencarian buku tanah pada 

almari arsip buku tanah. Dimana buku tanah tersebut disusun berdasarkan 

klasifkasi  setiap Kecamatan dalam Kabupaten Brebes yang dikelompokan 

setiap desa. Setiap buku tanah tersebut dijilid dalam satu album. Di mana satu 

album tersebut diberi nomor 000001-000100, album kedua diberi nomor 

000101-000200, dan seterusnya. Arsip buku tanah tersebut disusun secara 

vertikal dan tertata rapi dalam almari arsip buku tanah. 

Setelah itu kemudian dilakukan pencatatan peralihan hak atas tanah 

yang sudah bersertipikat karena jual beli tersebut dalam buku tanah, sertipikat 

dan daftar isian, dengan cara : 

a. Pencoretan nama pemegang hak lama atau penjual dan pencantuman 

nama pemegang hak yang baru atau pembeli dalam buku tanah dan dalam 

sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan, dengan mencatat dalam 

kedua dokumen tersebut bahwa telah terjadinya jual beli, dan dinyatakan 

hapus sekaligus menuliskan tanggal dan nomor akta serta nama PPAT 

yang membuatnya. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor dan 

dicap dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Pencoretan catatan ini 

dilakukan demi ketertiban administrasi pertanahan yang merupakan salah 

satu tujuan catur tertib pertanahan. 

b. Nomor hak dan identitas lain, dari tanah tersebut dicoret dari daftar nama 

penerima hak. 
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Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dengan status Hak 

Milik karena Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sudah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang dilakukan oleh Sub 

Seksi Peralihan Hak Pembebanan  dan PPAT. 

Dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes, pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan, yang harus dilampirkan pemohon, khususnya dalam hal ini 

untuk tanah dengan status hak milik yang sudah bersertipikat antara lain : 

1. Sebelum membuat akta maka sertipikat harus dicocokkan terlebih dahulu 

pada Kantor Pertanahan, apakah sertipikat tersebut masih sesuai dengan 

data-data dalam buku tanah atau tidak. 

2. Akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. 

3. Sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.  

4. Foto copy KTP penjual (suami dan istri) jika tanah itu didapat dari harta 

gono-gini  dan foto copy KTP pembeli yang disahkan dan telah dilegalisir 

oleh pejabat yang berwenang. 

5. Lembar SSB yang tertulis berapa besar BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan) yang harus disetorkan.  

BPHTB dikenakan apabila transaksi jual beli diatas Rp. 30.000.000. 

Untuk Kabupaten Brebes mulai tahun 2004, batas minimal tidak 

dikenakan BPHTB adalah Rp. 15.000.000. BPHTB ini dikenakan pada 
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pihak pembeli yang besarnya adalah Rp xx – Rp 15.000.000    dikalikan 

dengan  5% (lima persen). 

6. Bukti setor BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)  

7. Bukti setor PPh (Pajak Penghasilan) apabila harga jual beli di atas         

Rp. 60.000.000,00, yang dikenakan kepada penjual. 

8. Jual beli tanah pertanian hanya dapat dilakukan apabila pembeli bertempat 

tinggal (berdomisili) pada satu wilayah kecamatan, dengan letak atas 

bidang tanah dimaksud dan tidak boleh dipecahkan.  

Untuk tanah yang sudah bersertipikat, jenis hak atas tanah dapat 

dicatat dalam sertipikat itu, pada halaman sampul dalam dan ditulis pada 

kolom sebelah kiri atas dari buku tanah. 

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena 

jual beli tersebut. Di mana dalam menyelenggarakan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah ini pencatatan administrasinya dibukukan ke dalam daftar isian. 

Daftar isian yang dimaksud di sini adalah daftar-daftar yang dipergunakan 

untuk melakukan pencatatan administrasi / pembukuan mengenai pendaftaran 

peralihan hak atas tanah tersebut.  

Adapun daftar-daftar isian yang dipergunakan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes untuk melakukan pencatatan adanya peralihan hak atas 

tanah tersebut serta hapusnya hak atas tanah tersebut pada sertipikat dan buku 

tanah, antara lain : 
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1. DI 208, yaitu daftar isian tentang daftar penyelesaian pekerjaan 

pendaftaran tanah. 

2. DI 301, yaitu daftar isian tentang daftar permohonan pekerjaan 

pendaftaran tanah. 

3. DI 301 A, yaitu daftar isian tentang daftar penyerahan hasil pekerjaan. 

4. DI 305, yaitu daftar isian tentang penerimaan uang muka biaya 

pendaftaran tanah/buku panjer. 

5. DI 307, yaitu daftar isian tentang daftar penghasilan negara.   

 Adapun tata laksana dari Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas 

Tanah karena jual beli yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes, adalah : 

1. Pemohon membawa dokumen untuk diterima oleh loket I (Loket 

informasi Pelayanan). 

 Dokumen-dokumen tersebut, adalah seperti yang tersebut di atas. 

2. Pada petugas loket I (Loket informasi Pelayanan), menerima dan 

meneliti fisik dokumen, dengan meneliti kelengkapan materi dokumen, 

jika lengkap diserahkan ke petugas loket II (Loket Pelayanan dokumen), 

jika tidak lengkap diserahkan kembali ke pemohon. Setelah itu petugas 

membuat STTD ( Surat tanda Terima Dokumen) dan diberikannya 

kepada pemohon, untuk diserahkan ke loket II (Loket Pelayanan 

Dokumen). Untuk kelengkapan dokumen, pada permohonan pendaftaran 

agar mencantumkan bahwa semua berkas yang menjadi lampiran 
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permohonan ini adalah sah dan apabila dikemudian hari dapat 

dibuktikan itu palsu, pemohon bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

3. Kemudian petugas loket II (Loket Pelayanan Dokumen) membuat SPS 

(Surat Perintah Setor), dimana SPS (Surat Perintah Setor) asli ini 

diberikan kepada pemohon. Pemohon dengan membawa asli SPS (Surat 

Perintah Setor) dan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) untuk 

melakukan pembayaran ke petugas loket III (Loket Penerimaan Biaya). 

Sebelumnya petugas loket II (Loket Pelayanan dokumen), menyerahkan 

dokumen ke petugas loket III (Loket Penerimaan Biaya). 

4. Petugas loket III (Loket Penerimaan Biaya), menerima biaya 

permohonan sesuai dengan SPS (Surat Perintah Setor) yang diperoleh 

dari pemohon. Setelah menerima biaya kemudian melakukan pencatatan 

pada DI 305 (Daftar Isian tentang Daftar Penerimaan Uang Muka Biaya 

Pendaftaran tanah / Buku Panjer). Kemudian dibuatkan kwitansi pada DI 

306 (Kwitansi). Pada STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) 

dicantumkan nomor dan tanggal. Kemudian dokumen yang telah 

dilakukan pencatatan diserahkan kembali ke petugas loket II (Loket 

Pelayanan dokumen). Dan kepada pemohon diserahkan kwitansi asli, 

sebagai bukti permohonan biaya Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

khususnya karena jual beli tersebut. 
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5. Pada petugas loket II (Loket Pelayanan Dokumen), melakukan 

pencatatan pada DI 301 (Daftar Isian tentang Daftar Permohonan 

Pekerjaan Pendaftaran Tanah), sekaligus mencantumkan nomor dan 

tanggal DI 301 tersebut pada STTD (Surat Tanda Terima Dokumen), 

yang kemudian diserahkan kembali kepada pemohon. 

6. Oleh petugas loket II (Loket Pelayanan dokumen), dokumen tersebut 

diserahkan ke Kepala Sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan dan PPAT.  

7. Kepala Sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan dan PPAT, setelah 

menerima dokumen dari petugas loket II (Loket Pelayanan Dokumen), 

kemudian mempelajari dokumen tersebut dan membuat disposisi. Di 

mana disposisi tersebut diserahkan ke petugas buku tanah dan sertipikat 

untuk melaksanakan tugasnya sekaligus diserahkannya dokumen-

dokumen tersebut. 

8. Pada petugas buku tanah dan sertipikat, melakukan tugas : 

a. Mencari buku tanah yang bersangkutan dalam almari arsip buku 

tanah. 

b. Mencatat adanya peralihan hak tersebut pada buku tanah dan 

sertipikat. 

Setelah itu dokumen-dokumen tersebut, buku tanah dan sertipikat 

diserahkan kembali pada Kepala Sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan 

dan PPAT. 
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9. Kepala Sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan dan PPAT, melakukan 

pengoreksian, setelah dinyatakan lengkap kemudian membubuhkan 

paraf catatan peralihan pada buku tanah dan sertipikat yang 

bersangkutan. Setelah itu diteruskan dokumen tersebut dan buku tanah 

serta sertipikat yang bersangkutan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah.  

10. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah melakukan 

pengoreksian dan membubuhkan paraf catatan peralihan pada buku 

tanah dan sertipikat, untuk kemudian diteruskan dokumen tersebut pada 

Kepala Kantor Pertanahan.  

11. Oleh Kepala Kantor Pertanahan mengoreksi dan menandatangani 

catatan peralihan tersebut sekaligus membubuhkan stempel Kantor 

Pertanahan pada buku tanah dan sertipikat. Kemudian diserahkan 

kembali pada petugas pembukuan. 

12. Oleh petugas pembukuan, melakukan pembukuan pada DI 208 (Daftar 

Isian tentang Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah) dan 

mencantumkan nomor DI 208 pada buku tanah dan sertipikat serta 

warkah dan membubuhkan stempel garuda pada buku tanah dan 

sertipikat serta surat ukur, kemudian melakukan pembukuan pada DI 

307 (Daftar Isian tentang Daftar Penghasilan Negara). Setelah itu 

menginformasikan kepada petugas loket II (Loket Pelayanan Dokumen) 

untuk melakukan pencoretan pada DI 301 (Daftar Isian tentang Daftar 
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Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah) bahwa sertipikat telah 

selesai diproses. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke petugas 

arsip selaku petugas yang menyimpan warkah-warkah adanya peralihan 

hak atas tanah karena jual beli tersebut. Sertipikat yang telah selesai 

diproses diserahkan ke petugas loket IV (Loket Pengambilan Produk). 

13. Pada petugas loket IV (Loket Pengambilan produk), setelah menerima 

sertipikat kemudian melakukan pencatatan pada DI 301 A (Daftar Isian 

tentang Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan) untuk penyelesaian produk. 

Warkah-warkah, buku tanah, sertipikat dipilih / dipisah-pisahkan. 

Sertipikat asli dikembalikan kepada pemohon, warkah-warkah dan akta 

jual beli dijilid menjadi satu untuk disimpan di bagian arsip warkah. 

Serta buku tanah yang telah selesai diproses dikembalikan pada almari 

arsip buku tanah. 

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 Brebes, bahwa pemohon harus membayar biaya untuk melakukan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut sebesar Rp. 

25.000 untuk setiap permohonan. 

Setiap permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, 

dengan alokasi waktu sekitar 11-20 hari. Biaya tersebut dibayar melalui loket 

III yaitu pada pelayanan bendaharawan, yang selanjutnya pemohon diberi 
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kwitansi sebagai bukti pembayaran permohonan pendaftaran peralihan 

tersebut. 

Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut 

yang tidak memerlukan pengukuran, maka dalam sertipikat yang 

bersangkutan dan buku tanah nama pemegang hak yang lama, dilakukan 

pencoretan dan diganti dengan nama pemegang hak yang baru dan sekaligus 

dilakukan penulisan mengenai sebab peralihan hak atas tanah tersebut. 

Pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes, maka masyarakat Kabupaten Brebes, yang 

mendaftarkan peralihannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes akan 

mendapat jaminan kepatian hukum mengenai pemegang haknya / subjek 

haknya, jaminan kepastian mengenai haknya, jaminan kepastian hukum 

mengenai tanah / objeknya, serta sahnya peralihan hak tersebut, selain dari 

pada itu akan diperoleh pula surat tanda bukti hak yang sah dan kuat yang 

disebut sertipikat hak atas tanah. 

Jadi tugas Kantor Pertanahan khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes dalam hal ini adalah hanya melakukan pencatatan mengenai adanya 

peralihan hak atas tanah.  

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak 

milik karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ini telah terjadi 

manakala sudah dialihkan oleh PPAT setempat, yang dibuktikan dengan akta 

jual beli tanah dan telah ditandatanganinya oleh kedua belah pihak serta telah 
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didaftarkannya peralihan haknya tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes. 

Setelah pelaksanaan peralihan hak atas tanah tersebut selesai, 

selanjutnya sertipikat hak atas tanah tersebut yang sudah dinyatakan sah 

berpindah tangan dan telah didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes, diserahkan kepada pemegang / pemilik hak atas tanah yang baru. 

 
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah khususnya hak milik karena jual beli di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai 

pendaftaran peralihan hak atas tanah, telah diatur serta telah ditunjuk instansi 

maupun pejabat-pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah, termasuk juga cara-cara yang 

ditempuh bagi setiap pemohon maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi 

dalam memperoleh suatu hak atas tanah yang dimilikinya. 

Untuk waktu penyelesaian pendaftaran peralihan hak atas tanah karena 

jual beli, untuk tanah hak milik yang bersertipikat ini sekitar       11-20 hari. 

Tetapi kenyataannya, waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan 

tersebut sampai berbulan-bulan lamanya. 

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam 

hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan 
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hak atas tanah ini selesai tidak tepat pada waktunya, baik dari faktor intern 

maupun faktor ekstern.  

Hambatan-hambatan yang berasal dari faktor intern, mengakibatkan 

masyarakat Kabupaten Brebes merasa kecewa karena pelayanan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah karena jual beli ini berkesan lambat, tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan dan membutuhkan waktu yang lebih lama 

dari yang sebenarnya.  

Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor ekstern, masih banyak 

masyarakat Kabupaten Brebes yang dalam melakukan peralihan hak atas 

tanahnya tidak dibuat dihadapan PPAT sekaligus tidak dilakukannya 

pendaftaran peralihannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain : 

1. Hambatan-hambatan yang timbul dari faktor intern, dalam hal ini pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Hambatan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, 

dibedakan menjadi dua yakni hambatan dalam segi teknis atau pelaksana 

dan hambatan dalam segi pembukuan. 

a.  Hambatan dalam segi teknis atau pelaksana, maksudnya hambatan 

yang dilihat dari segi pelaksana, dalam hal ini menyangkut sumber 

daya manusia, diantaranya : 

1) Kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga ahli di 

bidang pertanahan, yang menangani pendaftaran peralihan hak 
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atas tanah tersebut pada Sub Seksi peralihan hak pembebanan dan 

PPAT. 

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah 

bukan merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi merupakan 

pekerjaan yang berat yang banyak membutuhkan tenaga ahli di 

bidangnya. 

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ini, jumlah tenaga ahli 

yang menangani pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas 

tanah karena jual beli ini masih sangat terbatas. Hal ini dilihat 

dari menumpuknya  pekerjaan  pendaftaran   peralihan  

hak atas tanah ini, yang menyebabkan pelayanan menjadi sangat 

lambat dan tidak tepat waktu. Begitu juga pada petugas 

pengukuran, jika dalam hal tanah yang dialihkan tersebut belum 

bersertipikat, walaupun sudah ada petugas ukur keliling yang 

sudah terjadwal, sering juga terlambat dalam melakukan 

pengukuran, dikarenakan jumlah tenaga ukur sangat terbatas. 

Keterlambatan ini dikarenakan banyaknya pekerjaan dari petugas 

ukur yang lebih penting dari pada pengukuran di lapangan yang 

akhirnya pekerjaan pengukuran menjadi tertunda. 

2) Benturan kepentingan pegawai antara kepentingan pekerjaan 

dengan kepentingan pribadinya, yang keduanya sama-sama 

penting. 
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Kurangnya tenaga ahli dalam pekerjaan ini menyebabkan 

terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi 

pegawai dengan kepentingan pekerjaan, yang keduanya dirasakan 

terlihat penting. Hal ini pula yang menyebabkan pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah ini tidak lancar, dan 

menghambat waktu penyelesaiannya. 

3) Kesibukan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes. 

Pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sangat 

padat. Kesibukannya terkadang menunda pekerjaan ini untuk 

beberapa waktu lamanya, karena dirasakan ada sesuatu 

kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang sangat 

penting dari pekerjaan lain. 

Misalnya : untuk kepentingan dinas, yang mengharuskan Kepala 

Kantor Pertanahan meninggalkan semua pekerjaan di Kantor 

Pertanahan tersebut. Sehingga waktu penyelesaian pekerjaan ini 

menjadi tertunda sampai beberapa waktu yang lama. 

Hambatan dari segi teknis atau pelaksana ini menyebabkan pandangan 

masyarakat menjadi negatif mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah khususnya karena jual beli di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes.  
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Dengan adanya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas,  

Kepala Sub Seksi peralihan hak pembebanan dan PPAT memang 

mengakui, bahwa merupakan sebagian sebab dari belum lancarnya 

kegiatan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual 

beli tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.  

Maka wajarlah kiranya dengan kekurangan tenaga ahli, penyelesaian 

pekerjaan ini menjadi terlambat karena kurang adanya keseimbangan 

antara tenaga yang tersedia dan tugas yang harus diselesaikan. 

b. Dari segi pembukuan, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi 

pembukuannya atau pencatatannya, diantaranya : 

1) Pencarian buku tanah yang tidak ditemukan 

Ketika PPAT akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah 

tersebut, terlebih dahulu harus dicari buku tanah yang sesuai dengan 

sertipikat yang bersangkutan, untuk mengetahui apakah data-data 

yang ada dalam sertipikat sesuai dengan data-data yang ada dalam 

buku tanah yang bersangkutan sekaligus untuk mencatat adanya 

peralihan dan hapusnya hak atas tanah khususnya karena jual beli. 

Dalam pencarian buku tanah tersebut kadang-kadang mengalami 

hambatan, diantaranya tidak ditemukannya buku tanah pada  almari 

arsip buku tanah, hal ini dikarenakan buku tanah yang bersangkutan 

sedang dipakai/digunakan oleh bagian lain  dan belum 

dikembalikan pada almari arsip buku tanah. Hal ini mengakibatkan 
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pencocokan dan pencatatan pada buku tanah mengenai telah 

terjadinya peralihan hak atas tanah tesebut mengalami 

katerlambatan, karena menunggu buku tanah tersebut selesai 

diproses oleh bagian lain. 

Begitu juga buku tanah yang akan digunakan, ternyata hilang. 

Hilangnya buku tanah ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes, dapat juga dikarenakan ketidakteraturan para pegawai 

dalam menyimpan kembali buku tanah tersebut dalam almari arsip 

atau buku tanah tersebut telah usang termakan oleh waktu. Di mana 

hilangnya buku tanah tersebut harus melalui berita acara 

kehilangan, untuk dibuatkan  buku tanah  yang  baru   lagi  

yang memakan proses yang sangat lama. 

Hal inilah yang menghambat proses penyelesaian pendaftaran 

peralihan hak atas tanah tersebut yang tidak selesai tepat pada 

waktunya. 

2) Pengisian akta-akta khususnya jual beli yang dibuat oleh PPAT 

yang kurang lengkap, kurang teliti dan cenderung tidak sempurna 

dalam pembuatan aktanya. 

Hal ini terletak pada banyaknya halaman-halaman yang berisi 

pasal-pasal dalam akta jual beli yang tidak terpakai, tidak dilakukan 

pencoretan. Pada setiap perubahannya /               penambahannya 

pada akta jual beli tersebut tidak dibubuhkan paraf oleh PPAT 
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maupun para pihak serta tidak dibubuhkan cap stempel PPAT yang 

bersangkutan. Sehingga harus dikembalikan pada PPAT yang 

bersangkutan, untuk segera melengkapinya. 

Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah ini menjadi tertunda dan berkesan sangat lambat. 

3) Berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut, tidak lengkap atau 

kurang lengkap. 

Hal ini dilihat dari foto copy KTP yang sudah tidak berlaku lagi 

ataupun belum dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, begitu pula 

sertipikat  yang  akan  dilakukan peralihan   haknya  belum 

dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes. Di mana pengecekan sertipikat tersebut 

dilakukan oleh PPAT sebelum melakukan pembuatan akta jual beli 

tanah. Berkas yang kurang lengkap inilah yang nantinya 

dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. 

Hal ini akan memperpanjang waktu pendaftaran peralihannya 

sehingga berkesan pelaksanaanya sangat lambat. 

4) Tanah yang akan dilaksanakan pendaftaran peralihannya tersebut 

ternyata dalam keadaan sengketa. Dalam hal ini Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes menolak untuk diadakan pendaftaran peralihan 
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karena jual beli tersebut, selama tanah tersebut masih bersengketa 

dengan pihak lain. 

2. Hambatan yang timbul dari faktor ekstern, dalam hal ini masyarakat 

Kabupaten Brebes sendiri, yakni : 

Masih banyaknya masyarakat, khususnya pada desa yang terpencil yang 

dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya melalui jual beli yang 

dilakukan di bawah tangan, tidak dilakukan di hadapan PPAT. Mereka 

beranggapan dengan dilakukannya peralihan hak atas tanah melalui jual 

beli tersebut yang dilakukan di bawah tangan, yang hanya bermodalkan 

materai, yang disaksikan oleh para pihak, jual beli tersebut dianggap 

sah, tanpa didaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat dan  

beranggapan  bahwa  pemilik  tanah  sudah pasti mendapatkan hak atas 

tanah dan jaminan kepastian hukum.  

Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Brebes 

yang belum mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes  serta 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut yang tidak diketahui 

oleh masyarakat Kabupaten Brebes. 

Bagi masyarakat Kabupaten Brebes, khususnya daerah yang terpencil, 

biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peralihan hak atas tanahnya  

sampai dengan pendaftaran peralihannya relatif mahal, dan 
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mengeluarkan biaya yang sangat besar serta melalui proses yang 

berbelit-belit dan lama. Sehingga bagi masyarakat golongan ekonomi 

lemah, biaya tersebut dirasakan sangat mahal. Yang pada kenyataannya 

masyarakat ekonomi lemah merasa malas dan enggan untuk melakukan 

peralihannya pada PPAT dan melakukan pendaftaran peralihannya pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, yang dirasa hanya memakan 

waktu yang sangat lama, yang hanya akan menyita waktu kerja mereka. 

Mereka tidak menyadari bahwa dengan tidak didaftarkannya peralihan 

tersebut, mereka akan kesulitan dalam memperoleh sertipikat atas 

namanya. 

Begitu pula terkadang masyarakat di Kabupaten Brebes, terutama di 

daerah pedesaan yang dalam  melakukan   pendaftaran   peralihan hak 

atas tanahnya melalui perantara Kepala Desa, karena kesibukan 

kepentingan pribadi Kepala Desa untuk mengurusi hal lain, 

mengakibatkan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 

menjadi tertunda untuk beberapa waktu lamanya. Keterlambatan dan 

penundaan oleh Kepala Desa inilah yang menyebabkan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah berkesan lama. 

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Brebes belum mengetahui 

prosedur pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual 

beli tersebut dan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan. Hal 

ini disebabkan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, terutama pada 
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masyarakat desa yang penduduknya berpendidikan sangat rendah, baik 

itu yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun Kepala Desa ataupun 

petugas dari Kantor Pertanahan itu sendiri. 

Semuanya ini menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik 

karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes cukup baik. Hal ini 

dikarenakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tata laksana yang sudah 

ditentukan, yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan 

dan PPAT, serta adanya hubungan kerja sama yang baik antara pihak PPAT 

dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.  

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah tersebut, baik itu dari faktor intern (dalam hal ini Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes) maupun hambatan dari faktor ekstern (dalam 

hal ini dari masyarakat Kabupaten Brebes) adalah : 

a. Faktor intern, dibedakan menjadi 2 yakni : 

1) Segi teknis (pelaksana), diantaranya kurangnya sumber daya 

manusia/tenaga ahli, benturan kepentingan pegawai antara 

kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadinya, yang 

keduanya sama-sama penting, serta kesibukan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Brebes. 

2) Segi pembukuan, diantaranya pencarian buku tanah yang tidak 

diketemukan, pengisian akta-akta jual beli yang kurang lengkap dan 
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kurang sempurna, berkas-berkas yang diperlukan tidak lengkap atau 

kurang lengkap, serta tanah yang akan dialihkan haknya tersebut 

dalam keadaan sengketa. 

b. Faktor ekstern, dalam hal ini dari masyarakat Kabupaten Brebes itu 

sendiri, diantaranya : 

1)  Banyaknya peralihan hak atas tanah yang dilakukan di bawah  

tangan yang hanya bermodalkan materai. 

2)  Masih minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya  

pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut. 

3) Bagi masyarakat pedesaan, biaya untuk melakukan peralihan hak 

atas tanah sampai didaftarkan peralihan hak tersebut sangat mahal. 

4) Banyak masyarakat di pedesaan yang dalam melakukan pendaftaran 

peralihan hak atas tanahnya melalui Kepala Desa, yang terkadang 

karena kesibukan Kepala Desa mengakibatkan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah menjadi tertunda. 

B. Saran 

a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, hendaknya meningkatkan 

jumlah pegawai / tenaga ahli yang menangani pendaftaran peralihan hak 

atas tanah tersebut dan meningkatkan produktifitas kerja. Hal ini 

dilakukan agar  kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes berkesan 

sangat baik dan lancar. 



 

 87

b. Hendaknya masyarakat Kabupaten Brebes, ketika akan melakukan 

peralihan hak atas tanahnya dalam hal ini melalui jual beli, harus dibuat 

oleh dan dihadapan PPAT setempat yang dibuktikan dengan akta jual 

beli tanah, sekaligus dilakukan pendaftaran peralihan haknya pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, agar peralihan hak tersebut 

mendapat jaminan kepastian hukum dan kekuatan hukum serta sahnya 

peralihan tersebut dan hapusnya hak milik dan untuk penerima hak akan 

mendapat sertipikat atas namanya. 
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