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ABSTRAK 

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN TANAH DI 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT 

LAILA AFDHILLA 

D1A114129 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan asas itikad baik 

dalam pendaftaran tanah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaan asas itkad baik dalam pendaftaran tanah. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian 

pelaksanaan asas itikad baik dalam pendaftaran tanah harus dilakukan oleh pihak 

pemohon maupun termohon. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala-

kendala yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan asas itikad 

baik dalam pendaftaran tanah yang terdiri dari beberapa kategori antara lain 

kategori pembuatan sertifikat baru, kategori permohonan pemecahan sertifikat 

tanah, kategori jual beli, kategori hibah, dan katgori waris. 

Kata kunci : Itikad Baik, Pendaftaran tanah 

 

THE IMPLEMENTATION OF GOOD FAITH IN REGISTRATION OF 

LANDS AT NATIONAL LAND AGENCY WEST LOMBOK REGENCY 

Abstract 

The purposes of this study is to find out the implementations of good faith  and the 

factor that supports or obstacles  the implementations of good faith in registration 

of lands. The legal method of this research uses normative and empirical research 

methods. Based on this research, the implementations of good faith in  

registration of lands must be doing by the applicants and National Land Agency. 

On this implementation there is several obstacles that becoming supports and 

barriers the registration of lands such as the new  mechanism for first-time land 

registration category or new certificate, dividing parcel of land category, 

sale/purchase category, land grant category, inheritance category. 

Keywords: Good Faith, Registration of Land    
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I. PENDAHULUAN 

 

Dalam pendaftaran tanah baik itu pemohon, pihak notaris selaku 

penerima kuasa maupun pihak dari Kantor Pertanahan tentunya harus 

memiliki itikad baik dalam pendaftaran tanah. Seperti yang kita ketahui 

pengertian itikad baik secara umum sangatlah luas, sebagai makhluk sosial 

tidak dapat dipungkiri kita selalu berhubungan dengan orang lain. Kita 

menjalin berbagai jenis hubungan seperti hubungan pertemanan, hubungan 

bisnis dan lain sebagainya.Dalam menjalani hubungan-hubungan tersebut kita 

tentu mengutamakan kehati-hatian untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti kerugian, penipuan dan lain sebagainya.  Ada beberapa 

definisi mengenai istilah itikad baik ini namun semuanya memiliki benang 

merah yang menyatakan bahwa itikad baik adalah niat,maksud, atau kemauan 

yang baik dan jujur tanpa maksud untuk menipuatau merugikan orang lain dan 

menguntungkan diri sendiri.  

Memang diakui bahwa untuk memahami itikad baik bukanlah hal 

yang mudah. Pada kenyataannya itikad baik kerapkali tumpang-tindih 

dengan kewajaran dan kepatutan (redelijkheid en billijkheid; 

reasonableness and equity).Dalam itikad baik terkandung kepatutan, 

demikian pula, dalam pengertian kepatutan terkandung itikad 

baik.Oleh karena itu dalam praktik pengadilan, itikad baik dan 

kepatutan dipahami sebagai asas atau prinsip yang saling melengkapi.
1
 

                                                             

1
A.P Parlindungan,  Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, 

hlm.6 
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Itikad baik tidak selalu diterapkan sama persis berdasarkan yang 

dipaparkan menurut teori dan para ahli. Pada kenyataannya tidak sesuai 

dengan apa yang dipaparkan dalam teori namun pelaksanaannya tetap sama 

hanya saja penyampaiannya yang berbeda. Seperti yang kita ketahui terdapat 

dua macam asas hukum dalam pendaftaran tanah yaitu asas itikad baik dan 

asas nemo plus yuris. Sekalipun sesuatu negara menganut salah satu asas 

hukum atau sistem hukum pendaftaran tanah tersebut tidak boleh dikatakan 

tidak ada.Hal ini karena kedua asas hukum/sistem pendaftaran tanah tersebut 

sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga setiap negara 

mencari jalan keluar sendiri-sendiri. 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun menggunakan 

penelitian hukum normatif empiris. Pada penelitian ini penyusun mengkaji 

norma-norma dan pendapat para ahli serta mengkaji fakta-fakta hukum yang 

terjadi di lapangan. 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

hukum normatif empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi 

dokumentasi yaitu mengumpulkan literatur-literatur, Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah-

masalah yang diteliti serta data lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung 
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dari sumber utama yaitu responden dan informan dengan mengadakan 

penelitian dilapangan. 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dianalisisissecara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, 

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini kemudian menarik kesimpulan berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Pendaftaran Tanah 

Secara spesifik tidak mengatur tentang Asas Itikad Baik dalam 

Pendaftaran Tanah baik itu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 

maupun pada UU. Akan tetapi  Dalam KUH Perdata, istilah  iktikad baik 

setidaknya disebut dalam Pasal 530, Pasal 1338 ayat 3, Pasal 1341 ayat 2, Pasal 

1386. Pasal 530 KUH Perdata, menyatakan bahwa seorang beziter atas suatu 

barang ada yang beriktikad baik dan ada yang tidak beriktikad baik. 

Selanjutnya dalam pasal 531 KUH Perdata Sedangkan dalam pasal 1338 ayat 3 

KUH Perdata,  asas iktikad baik disebut dalam hubungannya dengan kewajiban 

para pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian. Demikian 

juga dalam pasal 1341 ayat 2, asas iktikad baik disebut dalam konteks 

penghormatan atas hak-hak pihak ketiga yang diperoleh dengan iktikad baik 

dari tindakan yang tidak sah. Sedangkan dalam pasal 1386 asas iktikad baik 

disebut dalam konteks pembayaran yang dilakukan dengan iktikad baik kepada 

seseorang yang memegang surat piutang adalah sah.
2
 

 Diluar ketentuan pasal 531 Kitab undang-undang Hukum Perdata dan 

pasal 532 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang hanya 

mengatur mengenai kedudukan berkuasa atas benda bergerak yang diperoleh 

seseorang dari seorang lain yang tidak berhak untuk mengalihkannya, pasal 

                                                             

2
 Burhanudin, penerapan asas itikad baik(studi putusan pengadilan indonesia), Tesis 

Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017, hlm. 1-3 
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533 Kitab undang-undang Hukum Perdata dan pasal 532 ayat (2) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan umum mengenai 

itikad baik.
3
 

Dari rumusan ketentuan pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap orang yang memegang 

kedudukan berkuasa harus senantiasa dianggap beritikad baik, selama tidak 

dapat terbukti sebaliknya.Dengan demikian berarti setiap orang yang 

menyangkal bahwa berkuasanya dengan itikad buruk harus membuktikan 

adanya itikad buruk tersebut.
4
 

B. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Asas 

Itikad Baik Dalam Pendaftaran Tanah. 

1. Faktor Penghambat 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh gambaran bahwa 

kendala yang sering terjadi dilapangan yang mengakibatkan terhambatnya 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
5
 

a. Kategori pembuatan Sertifikat baru 

1) Tidak ada persetujuan dari sandingan mengenai batas-batas tanah 

                                                             

3
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, seri hukum harta kekayaan: kedudukan 

berkuasa dan hak milik, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 37 

  
4
Ibid  

5
 Ibid   

  



9 

 

2) Kelengkapan administrasi belum diregistrasi dari pihak desa 

setempat 

3) Tanah yang dimohonkan merupakan tanah kawasan hutan 

4) Adanya kekurangan luas terhadap permohonan yang diajukan 

5) Adanya sanggahan atau keberatan dari pihak lain pada saat proses 

pendaftaran tanah berlangsung 

6) Tanah tersebut sedang dalam sengketa 

b. Kategori permohonan pemecahan sertifikat tanah 

1) Pemilik sertifikat yang dimohonkan tersebut telah meninggal dunia  

2) Sertifikat yang dimohonkan tersebut berstatus tanah pertanian 

3) Bentuk peta sertifikat berbeda dengan fisik tanah dilapangan 

4) Adanya pemekaran Desa 

5) Adanya gugatan dari pihak lain 

6) Pada saat pemecahan kedua belah pihak menginginkan posisi tanah 

yang sama 

7) Tanah tersebut sedang dalam sengketa 

c. Kategori jual beli 

1) Pemilik tanah yang dimohonkan tersebut telah meninggal dunia 

2) Status tanah tersebut berstatus tanah pertanian 

3) Jika tanah tersebut berstatus tanah pertanian dan pembelinya 

berdomisili diluar lokasi tanah  

4) Tidak ada persetujuan untuk melakukan transaksi jual beli dari 

pasangan penjual 
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5) Tanah yang di jual belikan belum lunas 

6) Tidak ada kesepakatan mengenai pajak peralihan jual beli 

7) Tanah tersebut sedang dalam sengketa 

d. Kategori Hibah 

1) Tidak ada persetujuan dari pihak yang berhak mendapatkan hibah 

2) Adanya pajak peralihan yang dibebankan kepada penerima hibah 

yang tidak segaris 

3) Tanah tersebut sedang dalam sengketa 

e. Kategori Waris 

1) Tidak ada kesepakatan antara ahli waris dalam pembagian warisan 

2) Pihak desa dan kecamatan setempat tidak bersedia meregistrasi surat 

waris tersebut 

3) Beberapa ahli waris yang tidak diketahui tempat tinggalnya 

4) Tanah tersebut sedang dalam sengketa 

Selain itu, hambatan yang ditemui dilapangan adalah (hambatan 

ekstrnal) antara lain :
6
 

a. Adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak 

pemohon 

b. Adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses 

pendaftaran tanah (Ajudikasi) berlangsung. 

                                                             

6
 Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak 

Tanah dan Pemeliharaan pada tanggal 25 Januari 2018 
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2. Faktor Pendukung 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh gambaran tidak hanya  

kendala yang sering terjadi dilapangan yang mengakibatkan terhambatnya 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah melainkan ada pula faktor yang 

mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu:
7
 

a. Kategori Pembuatan Sertifikat Baru 

1) Semua kelengkapan administrasi sudah diregistrasi dari pihak desa 

setempat 

2) Pemohon dan sandingan sama-sama sepakat mengenai batas-batas 

tanah yang dimohonkan 

3) Pada saat pengukuran disaksikan oleh sandingan dan kepala dusun 

setempat 

4) Luas tanah yang dimohonkan sesuai dengan hasil pengukuran 

5) Tidak ada gugatan pada saat pengumuman  

6) tanah yang dimohonkan tersebut tidak merupakan kawasan hutan 

7) Tanah tersebut tidak dalam sengketa  

b. Kategori permohonan pemecahan sertifikat tanah 

1) Pemilik tanah yang dimohonkan tersebut masih dalam keadaan 

hidup 

                                                             

7
 Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak 

Tanah dan Pemeliharaan pada tanggal 25 Januari 2018 
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2) Jika status tanah tersebut berstatus tanah pekarangan maka tidak 

perlu melampirkan izin pemecahan 

3) Informasi dari pemohon tidak bertentangan dengan data-data 

dilapangan 

4) Pemohon dan sandingan sama-sama menyetujui batas-batas tanah 

tersebut 

5) Luas tanah yang dimohonkan sesuai dengan hasil pengukuran 

6) Sertifikat yang dimohonkan tidak dalam sengketa 

7) Bentuk peta sertifikat sama dengan bentuk fisik tanah dilapangan 

8) Tanah tidak dalam sengketa 

c. Kategori Jual Beli 

1) Tanah yang dijual belikan tersebut bukan merupakan tanah 

absentee/guntai 

2) Jika status tanah merupakan tanah pekarangan  

3) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pajak yang 

harus dibayarkan 

4) Adanya persetujuan dari pasangan pihak pertama selaku penjual 

5) Tanah tidak dalam sengketa 

d. Kategori Hibah 

1) Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang berhak mendapatkan 

hibah 

2) Jika penerima hibah dalam satu garis keturunan maka pemberi hibah 

tidak dibebankan pajak  
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3) Tanah yang dihibahkan tidak dalam sengketa 

e. Kategori Waris 

1) Semua ahli waris sepakat atas pembagian warisan tersebut 

2) Pihak desa dan kecamatan setempat bersedia meregistrasi surat waris 

tersebut 

3) Semua ahli waris jelas keberadaannyaa 

4) Tanah tidak dalam sengketa 

C. Faktor Penghambat Secara Umum dalam Pendaftaran Tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh selain faktor 

penghambat yang sering terjadi dalam pendaftaran tanah seperti yang 

dipaparkan diatas, ada pula faktor penghambat yang sangat umum terjadi 

seperti :
8
 

a. Tidak ada kesepakatan mengenai batas-batas tanah dengan 

sandingan 

Yang dimaksud sandingan disini adalah sama  tetangga. 

tidak adanya kesepakatan mengenai batas-batas tanah dengan 

sandingan dalam melakukan pengukuran. Hal ini merupakan 

faktor yang dapat menghambat proses pendaftaran tanah. oleh 

                                                             

8
 Wawancara dengan Darmawan Wibowo  selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah  

Pada tanggal 23 Januari 2018 
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karena itu diperlukan mediasi untuk mencari solusi di kantor desa 

setempat. 

b. Syarat-syarat yang belum dilengkapi 

Bagi perseorangan yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk 

mendapatkan pengakuan hak milik atas sebidang tanah 

persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah : 

1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 

pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 

2) Surat kuasa apabila dikuasakan 

3) Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila 

dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh 

petugas loket 

4) Asli bukti perolehan Tanah/alas hak 

5) Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan 

rumah (rumah gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah 

6) Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan 

dengan aslinya olehpetugas loket, penyerahan bukti SBB 

(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat 

pendaftaran hak) 

7) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 
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8) Apabila syarat seperti yang disebutkan diatas tidak lengkap 

atau tidak terpenuhi maka akan menjadi hambatan dalam 

pendaftaran Tanah. 

c. Adanya permasalahan pada obyek yang dimohonkan 

Adanya permasalahan dalam obyek tanah seperti sertifikat 

ganda atau sertifikat palsu. Sertifikat ganda adalah dua buah 

sertifikat atau lebih dimana obyek tanahnya sebagian atau 

seluruhnya sama, tetapi data subyeknya bisa sama atau bisa juga 

berlainan. Sedangkan sertifikat palsu adalah sertifikat yang bukan 

merupakan produk badan pertanahan, bisa jadi dibuat 

dipercetakan yang semakin canggih  yang bisa memalsukan 

dokumen dalam bentuk apapun. 

d. Adanya kekurangan luas terhadap permohonan yang diajukan 

Kurangnya luas tanah yang didaftarkan tidak sesuai 

dengan hasil pengukuran. Adapun cara untuk mengatasinya 

dengan cara dibuatkan surat pernyataan kurang luas di kator 

pertanahan setempat. 
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III. PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

 

Dari pembahasan hasil penelitian di Bab IV dapat ditarik beberapa 

simpulan yang juga menjadi inti dari penelitian ini diuraikan berdasarkan 

rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan asas itikad baik dalam pendaftaran tanah yang dilakukan oleh 

pihak pemohon maupun termohon,  baik dari pihak notaris selaku 

penerima kuasa, dari pihak pemohon langsung maupun dari pihak kantor 

Pertanahan selaku termohon. Pelaksanaan asas itikad baik dari pihak 

notaris selaku penerima kuasa menerapkan asas itikad baik dengan cara 

menjaga kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien,mendaftarkan sesuai 

dengan prosedur serta aturan-aturan yang ada dan selaku pihak penerima 

kuasa melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

Sedangkan dari pihak  Kantor Pertanahan menerapkan asas itikad baik  

dengan cara melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada tanpa 

menerima imbalan berupa gratifikasi, menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu dan tidak mempersulit pemohon pada saat mendaftarkan tanahnya. 

2. Kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dan pendukung 

pelaksanaan asas itikad baik dalam pendaftaran tanah terdiri dari beberapa 

kategori antara lain kategori pembuatan sertifikat baru, kategori 

permohonan pemecahan sertifikat tanah, kategori jual beli, kategori hibah, 

dan katgori waris. Selain itu, terdapat hambatan-hambatan yang sering 

terjadi dilapangan seperti adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh 
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pihak pemohon dan adanya sanggahan atau keberatan dari pihak lain pada 

saat proses ajudikasi berlangsung. 

B. Saran  

 

1. Mengingat masih banyaknya para pihak yang ingin mendaftarkan tanahnya 

diharapkan pemohon maupun termohon untuk tetap menerapkan asas 

itikad baik dalam pendaftaran tanah. 

2. Mengingat masih ada masyarakat yang belum memahami secara 

mendalam terkait dengan arti pentingnya sertifikat maka perlunya 

penyuluhan setiap tahunnya tentang sertifikat atau hal-hal yang berkaitan 

dengan tanah agar tidak banyak terjadi persoalan atau masalah-masalah 

tentang tanah. 

3. Untuk tetap mempertahankan program pendaftaran tanah yang sistematis, 

lengkap, menyeluruh dan tidak ribet agar tetap memudahkan masyarakat 

selaku pemohon dalam melakukan pengurusan pendaftaran tanah. 
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