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ABSTRAK 

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK MILIK 

ATAS TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT MELALUI JUAL-BELI 

(Studi Di Kantor ATR/BPN Lombok Timur) 
 

Oleh : 

LL MUH SYAIFUL UMAM 

NIM : DIA 014 185 
 

Dosen Pembimbing : 

ARIEF RAHMAN 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami : (1) Evektifitas 

pelaksanaan pendaftaran pemindahan hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat 

melalui jual-beli, (2) hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendaftaran pemindahan hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat melalui jual-

beli di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Timur, dengan menggunakan metode 

penelitian hukum empiris. Dalam pelaksanaan pendaftaran pemindahan hak milik 

atas tanah yang sudah bersertifikat melalui jual-beli, belum sepenuhnya efektif, 

karena masih terjadinya keterlambatan waktu dan kesalahan informasi yang diterima 

dari kantor pertanahan oleh masyarakat sehingga pelaksanannya melebihi ketentuan 

perundang-undangan. 
 

Kata Kunci : Pendaftaran Pemindahan Hak Milik. 

ABSTRACT 

REVIEW OF REGISTRATION IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO 

OWNED RIGHTS THAT ARE CERTIFIED THROUGH SELLING AND 

BUYING 

(Study at ATR/BPN Office Of East Lombok) 
 

This study aims to find out and understand: (1) the effectiveness of the 

registration of transfer of ownership rights on land that has been certified through sale 

and purchase, (2) obstacles and solutions faced in the implementation of registration 

of transfer of ownership rights on land that has been certified through buying and 

selling at the ATR / BPN East Lombok District Office, using empirical legal research 

methods. The implementation of registration of transfer of ownership rights on land 

that has been certified through sale and purchase, it has not been fully effective, 

because there are still time delays and misinformation received from the land office 

by the community so that its implementation exceeds the statutory provisions. 

 

Keywords : Registration of Transfer of owned rights. 



iv 
 

I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan tanah terus mengalami peningkatan, dimana tanah tidak 

hanya digunakan sebagai tempat tinggal namun juga digunakan sebagai tempat 

untuk melakukan suatu usaha. Adanya ketidakseimbangan antara persediaan 

tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan tanah sangat besar berakibat pada 

timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan tanah yang ada pada setiap 

daerah. Hal yang sangat mendesak sekarang ini berkaitan dengan masalah 

kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. 

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas suatu bidang 

tanah, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah yang secara tegas 

diatur dalam Pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa : “untuk menjamin 

kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan 

menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual-beli wajib 

dilakukan oleh pemegang hak atas tanah akibat dari jual-beli. Kewajiban 

pemindahan tersebut telah diatur dalam Pasal 36  Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang kewajiban 
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pemegang hak untuk mendaftarkan pemindahan hak karena jual-beli mengenai 

bidang tanah yang sudah didaftar dan yang belum didaftar, yaitu: (1) 

Pemeliharaan data perndaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada 

data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar; (2) 

Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

Dalam hal pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan 

melalui jual-beli di Kabupaten Lombok Timur yang sebenarnya sudah ada 

regulasi khusus yang mengatur tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah, 

akan tetapi masih banyak pemegang hak atas tanah yang belum mendaftarkan 

peralihan haknya Bahkan jual-beli tanah cukup dilakukan dengan akta jual-beli 

dibawah tangan tanpa dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah hasil 

jual-beli tersebut pada Kantor Pertanahan. 

Pembeli yang telah mempunyai akta jual-beli yang dibuat dibawah tangan 

harus mengubah menjadi akta otentik maupun akta perjanjian jual-beli yang 

dibuat dihadapan PPAT wajib mendaftarkan peralihan haknya, sebagaimana 

yang telah disyaratkan oleh Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah bahwa : “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan 
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akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku”. 

Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas 

tanah sebagai akibat dari transaksi jual-beli tanah maka oleh UUPA dalam 

Pasal 19 diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah peralihan hak milik 

atas tanah yang belum ataupun sudah bersertifikat karena jual-beli. 

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana efektifitas pelaksanaan pendaftaran 

pemindahan hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat melalui jual-beli di 

Kantor ATR/BPN Kabupanten Lombok Timur ?, (2) Apa saja faktor-faktor 

penghambat atau kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pendaftaran 

pemindahan hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat melalui jual-beli di 

Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Timur?. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris, yakni penelitian terhadap pemberlakuan Undang-Undang dalam 

masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteltiti. artinya keberadaan hukum 

tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang 

terkait dengan lembaga hukum, melihat bagaimana hukum dalam realitanya di 

lapangan (keberlakuan hukum didalam masyarakat)
1
. 

                                                             
1
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.44. 
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II. PEMBAHASAN 

Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah yang 

sudah bersertifikat melalui jual-beli di Kantor ATR/BPN Kabupaten 

Lombok Timur. 

Dalam melihat keefektifitasan Pelaksanaan Pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok 

Timur, mengacu pada pasal 23 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa hak milik 

demikian juga dengan peralihannya, hapusnya dan pembebanannya dengan 

hak-hak ini wajib didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 UUPA, peralihan hak 

milik atas tanah tersebut dapat bermacam-macam bentuk antara lain salah 

satunya adalah dengan cara jual-beli. 

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual-beli 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Pasal 36 PP 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pemegang hak yang 

bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan apabila terjadi perubahan pada 

data fisik dan data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar kepada 

Kepala Kantor Pertanahan, sehingga pemegang hak dapat secara langsung 

mendaftarkan peralihan haknya. Akan tetapi, pendaftaran peralihan hak juga 

dapat diwakilkan oleh PPAT. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 37 sampai 

dengan Pasal 40 PP 24 Tahun 1997, disebabkan karena selain PPAT bertugas 
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membuat akta jual-beli tanah, PPAT juga bertugas mendaftarkan peralihan 

haknya pada kantor pertanahan setempat.  

Melakukan suatu proses pendaftaran peralihan hak milik atas suatu 

bidang tanah merupakan suatu hal yang sangat penting karena merupakan suatu 

bentuk kepastian hukum kepemilikan atas suatu bidang tanah yang sah. Adapun 

dalam proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah diharapkan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah yang memiliki Asas sederhana, asas aman, dan asas 

terjangkau sehingga pada ahirnya menghasilkan perubahan pemindahan hak 

milik atas tanah. Jika dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah 

tidak diterapkan asas-asas dan peraturan yang berlaku maka pendafratan 

peralihan hak atas tanah belum diselenggarakan dengan baik. 

Ketepatan Waktu dan Biaya dalam Pendaftaran Peralihan Hak milik atas 

tanah melalui jual-beli di Kantor ATR/BPN Lombok Timur. 

a. Waktu 

Pada Peraturan Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. 

Jangka waktu penyelesaian Penyelesaian proses pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah melalui jual-beli adalah 5 Hari Kerja. 

b. Biaya 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 
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pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

dalam Pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa : Tarif pelayanan pemeliharaan 

data pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran pemindahan 

peralihan hak milik atas tanah untuk perorangan dan Badan Hukum 

dihitung berdasarkan rumus T = ( 1%  x Nilai Tanah) + Rp. 50.000,00. 

Masyarakat masih banyak mendapat keluhan-keluhan mengenai 

pelayanan waktu dalam proses pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui 

jual-beli tersebut, adanya keluhan keluhan masyarakat dapat dilihat dari 

tabel hasil rekapitulasi permohonan peralihan hak melalui jual-beli 

berikut ini : 

Tabel 1 : Rekapitulasi Permohonan pelaksanaan pendaftaran peralihan 

hak milik atas tanah melalui jual-beli tahun 2017. 

URAIAN JUMLAH BERKAS PERMOHONAN 

Permohonan 

Pendaftaran 

Peralihan Hak 

melalui Jual-

beli. 

Jumlah Masuk 
Jumlah Selesai 

Tepat Waktu 

Jumlah Selesai 

Melebihi 

Ketentuan 

1011 Berkas 834 Berkas 177 Berkas 

  Sumber : Kantor ATR/BPN Lombok Timur, 2018. 

 

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui jual-beli 
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yang belum bisa terselesaikan tepat pada waktunya, sehingga masyarakat 

masih memiliki keluhan pada proses pendaftaran peralihan haknya. 

pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui 

jual-beli di Kantor ATR/BPN Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa 

untuk mendapatkan proses pendaftaran peralihan hak tepat pada waktu 

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

masyarakat sebagai pemohon pendaftaran peralihan hak harus 

mengetahui secara jelas tata cara dan prosedur yang diperlukan dalam 

pendaftaran peralihan hak melalui jual-beli, serta perlunya upaya yang 

lebih optimal dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak yang akan 

memberikan dampak yang lebih baik terhadap Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan menghindari terjadinya suatu faktor yang dapat 

mempengaruhi keterlambatan proses penerbitan pendaftaran peralihan 

hak serta untuk menghindari terjadinya suatu implikasi hukum yang 

ditetapkan. akan tetapi dari data yang telah disebutkan diatas dan 

faktanya dilapangan bahwa sebagian masyarakat sebagai pemohon 

pendaftaran peralihan hak dalam mengurus pendaftaran peralihan 

haknya sampai dengan 1 bulanan lebih, sehingga dapat dikatakan bahwa 

efektifitas pendaftaran peralihan hak melalui jual-beli dikantor 

ATR/BPN masih belum efektif sepenuhnya seperti yang telah dijelaskan 

diatas karena masih terjadinya keterlambatan dalam proses pendaftaran 
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peralihan hak atas tanah melalui jual-beli dikantor Pertanahan Lombok 

Timur. 

Akibat Hukum Terhadap Keterlambatan proses Penerbitan hasil 

Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual-beli. 

Akibat hukum bagi Kantor ATR/BPN Lombok Timur. 

Akibat hukum dari keterlambatan penerbitan hasil pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah bagi Kantor ATR/BPN Lombok Timur 

hanya akan mendapatkan teguran dari Kepala ATR/BPN Propinsi atau 

bahkan ada teguran dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sesuai dengan 

amanat dalam Pasal 63 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah menyebutkan bahwa : 

“Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan 

tugas-nya mengabaikan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini 

dan ketentuan dalam peraturan pelaksananya serta ketentuan-

ketentuan lain dalam melaksanakan tugas kegiatan pendaftaran 

tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. 

 

Teguran yang di berikan kepada pihak Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Lombok Timur terhadap kinerja kantor diberikan 

ketika melakukan pelaporan pada Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi 

Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 

Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Kepala 
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Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan 

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional”. 

Hambatan-hambatan Yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. 

a. Faktor penghambat pelaksanaan peralihan hak melalui jual-beli yang 

dihadapi Kantor ATR/BPN Lombok Timur. 

1) Faktor yuridis yaitu : (a) Adanya perbedaan atau selisih luas antara 

alas hak yang diperjual  belikan dan hasil ukur disertifikat; (b) Adanya 

kekurangan berkas atau dokumen yang dibutuhkan dalam proses 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah tidak sesuai dengan yang 

telah ditetapkan; (c) Terjadinya keterlambatan penyerahan dokumen 

persyartaan administrasi oleh PPAT bagi pemohon yang diwakilkan; 

(d) Pelaksanaan pemeriksaan dan penyesuaian data fisik dan data 

yuridis membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. 

2) Faktor non yuridis yaitu : (a) Kurangnya SDM pada Kantor ATR/BPN 

Lombok Timur; (b) Kurangnya inovasi bidang teknologi dan sering 

terjadinya gangguan sistem aplikasi dalam pendaftaran  peralihan hak; 

(c) Tingginya permohonan pendaftaran peralihan hak pada setiap 

tahunnya. 
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b. Faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

melalui jual-beli yang dihadapi oleh PPAT. 

1) Faktor yuridis yaitu : (a) Kewenangan PPAT dalam pembuatan akta 

jual-beli; (b) Kurang lengkapnya berkas-berkas yang diperlukan oleh 

pemohon untuk melakukan pembuatan akta jual-beli maupun untuk 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui jual-beli; (c) 

Ketidak sesuaian keinginginan dari salah satu pihak yang dalam 

menentukan isi perjanjian jual-beli, sehingga mengakibatkan 

terlambatnya PPAT memperoses pendaftaran peralihan hak melalui 

jual-beli ke Kantor Pertanahan; (d) Adanya hak tanggungan yang 

masih melekat di sertifikat lama. 

2) Faktor non yuridis yaitu : (a) Pembayaran tidak dilakukan sekaligus 

atau dengan cara bertahap; (b) PPAT selaku kuasa dengan masyarakat 

selaku pemohon terdapat diskomunikasi tentang perkembangan proses 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah; (c) Kesulitan PPAT untuk 

mengatur kelengkapan dan keinginan dari pihak penjual dan pembeli 

tanah untuk menetukan isi perjanjian jual-beli tanah tersebut. 

c. Faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak melalui jual-

beli yang dihadapi  oleh Masyarakat. 

1) Faktor yuridis yaitu : (a) Adanya keberatan dari pihak lain pada saat 

proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah; (b) Adanya hak 

tanggungan yang masih melekat dalam sertifikat lama. 
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2) Faktor non yuridis yaitu : (a) Kesalahan informasi yang diterima 

masyarakat selaku pemohon pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

melalui jual-beli; (b) Kurangnya keinginan masyarakat untuk 

mendaftarkan peralihan haknya. 

Solusi dari Hambatan-hambatan Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara jual-

beli di Kantor ATR/BPN Lombok Timur. 

1) Melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang peralihan hak 

pada setiap tahunnya; 2) Melakukan evaluasi kinerja pada semua pegawai 

pada setiap bulannya di Kantor ATR/BPN Lombok Timur; 3) Memberikan 

teguran kepada setiap PPAT yang melakukan keterlambatan; 4) Membantu 

penanganan dan peneyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat; 

5) Menambahkan pamplet atau sepanduk pendaftaran peralihan hak milik atas 

tanah di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. 
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III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

1). Efektifitas pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui 

jual-beli di Kantor ATR/BPN Lombok Timur dapat dinyatakan belum 

sepenuhnya efektif, karena dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam 

ketepatan waktu pelaksanaannya masih ada yang melebihi ketentuan dalam 

Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010, dimana waktu yang dibutuhkan 

dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah hanya membutuhkan 

waktu 5 hari kerja, namun berbeda pada kondisi di lapangan terdapat 

masyarakat dalam melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanahnya 

melebihi ketentuan waktu dari ketentuan perundang-undangan dalam 

penyelesaian pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah tersebut. 

2). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran 

tanah dengan cara jual-beli di Kantor ATR/BPN Lombok Timur. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual-beli 

ada beberapa hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan pendaftaran peralihan 

haknya kurang lancar atau tidak selesai tepat pada waktunya. Dapat dilihat dari 

penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa secara umum keterlambatan dalam 

pelaksanaan pendafraran peralihan hak melalui jual-beli disebabkan oleh 

beberapa faktor, yakni faktor dari pihak Kantor ATR/BPN Lombok Timur 

sendiri, dari pihak PPAT selaku Kuasa dalam melakukan pendaftaran peralihan 

hak dan dari Masayarakat sebagai pemohon  pendaftaran peralihan hak atas 
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tanah melalui jual-beli. 3). Solusi dari Hambatan-hambatan Yang dihadapi 

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

Dengan Cara jual-beli di Kantor ATR/BPN Lombok Timur. (a) Melakukan 

kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang peralihan hak pada setiap tahunnya; (b) 

Melakukan evaluasi kinerja pada semua pegawai pada setiap bulannya di 

Kantor ATR/BPN Lombok Timur; (c) Memberikan teguran kepada setiap 

PPAT yang melakukan keterlambatan; (d) Membantu penanganan dan 

peneyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat; (e) Menambahkan 

pamplet atau sepanduk pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di depan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. 

SARAN 

Kepala Kantor ATR/BPN Lombok Timur sangat perlu melakukan 

kegiatan penyuluhan  dan sosialisasi rutin setiap tahunnya kepada masyarakat, 

akan arti pentingnya pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

melalui jual-beli di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Lombok Timur Serta 

perlunya Masyarakat sebagai pemohon harus lebih proaktif dalam menanyakan 

tata cara dan prosedur serta persyaratan administratif terhadap pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah khususnya dengan cara jual-beli. 
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