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MODUL - III 

 
HAK-HAK ADAT ATAS TANAH 

 
Pokok persoalan yang akan dibahas pada Modul-2 ini adalah hak-hak adat 

atas tanah, baik hak adat ciptaan Pemerintah Kolonial, ciptaan Pemerintah Swapraja, 
dan hak adat yang lahir karena ketentuan Hukum Adat. 

Kompetensi Dasar yang diharapkan adalah ‘para taruna dapat menjelaskan 
jenis hak-hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat dan konversinya terhadap Hukum 
Tanah Nasional yang berdasarkan UUPA. Selanjutnya, indikator  yang diinginkan dari 
kompetensi tersebut adalah mahasiswa dapat menjelaskan: (a) jenis-jenis hak atas 
tanah berdasarkan Hukum Adat; dan (b) konversi dari hak-hak adat tersebut ke dalam 
Sistem Hukum Tanah Nasional berdasarkan UUPA. 

 
 

1.  Tanah-tanah dengan Hak Adat 
Pada umumnya, hak adat atas tanah secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua), yakni: hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht) dan hak-
hak individual atas tanah yang terdiri atas hak yang kuat dan turun-temurun yakni Hak 
Milik dan hak yang tidak kuat, seperti “Hak Pakai”. Sudikno Mertokusumo mengatakan 
bahwa hak rakyat yang terpenting di Jawa dan Madura  adalah hak milik. Tanah yang di 
atasnya ada hak miliknya itu di Jawa dan Madura disebut tanah yasan atau tanah milik. 
Hak Milik (Indlands Bezitsrecht) ini adalah hak untuk memperlakukan suatu benda 
(tanah) sebagai kepunyaan sendiri, seperti memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah dan 
hak menjual, menggadaikan, atau menghibahkan kepada orang lain. Namun demikian, 
tetap ada pembatasan-pembatasan terhadap hak milik ini, seperti: (1)  larangan 
penjualan tanah sebagaimana diatur dalam S. 1875 No. 179; (2) kewajiban menghormati 
hak menguasai dari desa (hak ulayat) selama hak milik itu masih diliputi oleh hak 
menguasai; (c) kewajiban menghormati kepentingan pemilik-pemilik lainnya; dan (d) 
kewajiban untuk mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan dalam hukum adat 
yang berhubungan dengan pemilik-pemilik tanah. Hak milik (Indlands Bezitsrecht) atas 
tanah ini dapat dibagi 2 (dua), yakni hak milik perseorangan (Erfelijk Individueel 
Bezitsrecht) dan hak milik komunal atau hak milik desa yaitu hak milik dari persekutuan 
hukum. Isi dari kedua hak milik itu sama, bedanya hanya terletak pada pemegangnya, 
yang satu perseorangan, sedang yang lain adalah persekutuan hukum. 1  

Hak Milik Perseorangan (Erfelijk Individueel Bezitsrecht) ini terdapat di daerah 
Jawa Barat, beberapa di Jawa Tengah, Jawa Timur di daerah-daerah yang penduduknya 
berasal dari Madura dan di Madura. Tanah Hak Milik Perseorangan ini biasanya diperoleh 
dengan membuka tanah liar (kosong). Menurut Ontginnings Ordonnantie - sebagaimana 
dimuat dalam S. 1925 No. 649 jo S. 1928 No. 340, S. 1931 No. 168 dan S. 1931 No. 423 
(untuk Jawa dan Madura) dan dalam Agrarische Reglementen (untuk Lombok, Sumatera 
Barat, Menado, Riau dan Bengkalis) - , tiap orang Indonesia yang berasal dari mana saja 
boleh dengan ijin Gubernur membuka tanah negara yang bebas (Vrij Lands Domein). Jika 

                                                         

       1  Ibid,  hlm. 12-13.  
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pemegang ijin itu meninggal maka ahli warisnya berhak membuka atau melanjutkan 
pembukaan tanah. Ijin itu dapat dioperkan kepada orang lain, kecuali pada bangsa asing.2 

Hak Milik Komunal ini terdapat di Jawa Tengah, tetapi bercampur dengan Hak 
Milik Perseorangan. Di Jawa Barat dan daerah luar Jawa Madura Hak Milik Komunal ini 
tidak ada. Untuk tanah yang di atasnya ada Hak Milik Komunalnya terdapat bermacam-
macam istilah, seperti: sawah desa (Cirebon, Kedu, Tegal, Pekalongan), playangan 
(Banyumas), sanggan (Bagelen), norowito, sewon, jung, bakon (Jepara), kramanan, 
ideran, bagen, rojo, kongsen (Rembang) dan sebagainya. Di atas Hak Milik Komunal ini 
dikenal 2 (dua) macam pembagian tanah, yakni: (1) Hak Milik Komunal dengan bagian-
bagian tanah yang tetap; dan (2) Hak Milik Komunal dengan bagian-bagian tanah yang 
tiap waktu dibaharui. Dalam hal yang pertama maka bagian-bagian tanahnya maupun 
orang-orangnya tetap. Gogol, yaitu orang yang mendapat bagian tanah itu, mengerjakan 
tanah selama hidupnya atau selama ia menjadi penduduk desa. Kalau ia mati atau 
meninggalkan desa, maka tanahnya kembali pada desa. Dalam hal kedua, maka 
pembagian itu berlangsung 1, 3, 5, atau 7 tahun sekali. Di sini ada 2 (dua) kemungkinan, 
yaitu pembagiannya tetap tetapi ditukar-tukar.3 

Dalam perkembangannya, pranata HMK ingin diubah atau diganti/dikonversi 
menjadi HMP, sebab HMK sering disalahgunakan dan mengurangi motivasi untuk 
mengerjakan tanah secara sungguh-sungguh karena tidak ada jaminan untuk 
mengerjakan tanah untuk waktu yang lama. Konversi itu diatur dalam  S. 1885 No. 102. 
Syarat-syarat untuk melakukan perubahan HMK menjadi HMP itu adalah: (1) sekurang-
kurangnya ¾ dari mereka yang berhak memakai tanah menghendaki perubahan itu dan 
menyetujui cara pembangiannya; (2) tiap orang yang berhak memakai tanah komunal 
menerima bagian dari tanah itu dengan HMP; (3) dari tanah komunal sebagian baik tetap 
maupun berganti-ganti dipakai sebagai tanah jabatan (bengkok) untuk keperluan itu 
dikeluarkan dari pembagian tanah seluas tidak kurang dari tujuan itu setelah dikurangi 
dengan bagian sendiri. Kenyataannya, hak konversi sebagaimana diatur S. 1885 No. 102 
ini jarang dipergunakan karena tidak selaras dengan Hukum Adat.4 

Selain dengan jalan konversi sebagaiman diatur dalam S. 1885 No. 102, cara 
mendapatkan Hak Milik dapat dilakukan dengan cara: (1) pembukaan tanah,5 (2) 
pemberian oleh Pemerintah, dan (3) pernyataan Peraturan-peraturan. Dilihat dari cara 

                                                         

       2  Ibid, hlm. 13-14. 
       3  Ibid, hlm. 14-15. Selanjutnya, pada hlm. 15, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa menurut 
penyelidikan yang dimulai pada tahun 1867, Hak Milik Komunal (HMK) tidak bersumber pada hukum adat. Jadi 
HMK tidak merupakan hak asli bangsa Indonesia. Perubahan Hak Milik Perseorangan  (HMP) menjadi HMK 
terjadi sewaktu kumpeni (VOC) mengadakan kerja paksa dan monopoli dan berkembang terutma karena 
Cultuurstelsel. Berhubung Cultuurstelsel itu terutama hanya berlaku di Jawa maka HMK tidak terdapat di 
daerah luar Jawa Madura.  
       4 Ibid, hlm. 16-17.  
       5 Ibid, hlm. 17-18, menyatakan bahwa pembukaan tanah pertama kali diatur dalam S. 1874 No. 79 tentang 
Ontginningsordonnantie untuk Jawa dan Madura. Kemudian ordonansi tersebut diatur lagi dalam S. 1896 No. 
44 dan akhirnya dengan S. 1925 No. 649. Menurut S. 1925 No. 649 ini, untuk membuka tanah diperlukan ijin 
dari pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. Pemberian ijin ini dilakukan dengan cuma-cuma dan tidak dapat 
dioperkan kepada orang lain tanpa persetujuan dari yang memberikannya. Kalau yang mendapat ijin 
meninggal dunia maka ahli warisnya dapat memulai atau melanjutkan pembukaan tanah. Ijin dapat ditolak 
karena kepentingan negara yang pihak ketiga. Kecuali itu, ijin dapat dicabut bila pembukaan tidak selesai 
dalam waktu tertentu atau pembukaan itu tidak dilaksanakan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan di 
dalam ijinnya. 
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terjadinya, pembukaan tanah merupakan cara terjadinya Hak Milik yang sesuai dengan 
Hukum Adat.  

 
2.  Tanah-tanah dengan hak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda 

Yang termasuk golongan ini adalah hak Agrarisch Eigendom (AE) dan Landerijen 
Bezitrecht (LB). Kedua hak ini oleh Pasal II UUPA dipandang sebagai hak yang memiliki 
kewenangan seperti Hak Milik menurut UUPA sehingga keputusan politik hukum yang 
ditempuh oleh UUPA akan mengkonversi kedua hak tersebut menjadi Hak Milik menurut 
Pasal 20 UUPA. 

Hak AE yang disebut dalam Pasal 15 IS ayat (7) berasal dari Hak Milik Adat (HMA) 
yang atas permohonan pemiliknya, melalui suatu prosedur tertentu, diakui 
keberadaannya oleh Pengadilan. Pengaturannya dalam Koninklijk Besluit S. 1872-117 dan 
Ordonansi S. 1873-38. Sesungguhnya di dalam peraturan-peraturan tersebut hak itu 
disebut ‘eigendom’, namun dalam prakteknya disebut ‘agrarisch eigendom’ untuk 
membedakannya dari hak eigendom biasa, yaitu hak eigendom yang disebut dalam 
KUHPerdata. Jadi, Hak AE adalah suatu ciptaan Pemerintah Belanda yang bertujuan 
untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas tanah yang kuat,6 yakni: 
hak yang pasti karena terdaftar dan hak yang dapat dibebani hak jaminan yang disebut 
hypotheek, tetapi bukan hypotheek yang diatur dalam KUHPerdata.7  

Cara memperoleh Hak AE ini adalah sebagai berikut:8 
a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana tanah 

tersebut terletak, agar pemohon itu ditetapkan sebagai pemilik tanah tersebut.  
Acara ini disebut ‘uitwijzing van erfelijk individueel gebruiksrecht’. Acara uitwijzing 
tersebut merupakan satu-satunya kemungkinan untuk di luar sengketa, yang artinya 
tanpa berperkara dengan pihak lain, meminta kepada pengadilan agar ditetapkan atau 
dinyatakan sebagai pemilik suatu bidang tanah Indonesia. Untuk tanah-tanah hak 
barat acara ‘eigendoms-uitwijzing’ diatur secara umum dalam Pasal 621, 622, dan 623 
KUHPerdata. 

b. Setelah menerima permohonan, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dengan 
perantaraan Kepala Daerah Kabupaten supaya mengumumkan permohonan tersebut 
di desa di mana tanah yang bersangkutan terletak selama 3 bulan. 

Pengumuman itu diadakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang 
akan mengajukan keberatan terhadap permohonan uitwijzing tersebut. 

c. Kalau tidak ada yang keberatan, Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan itu dan 
menyatakan bahwa pemohon menghaki tanah yang bersangkutan dengan Hak Milik 
Perseorangan. Selanjutnya, turunan putusan pengadilan itu dikirimkan kepada Bupati 
dan setelah itu Bupati atas nama Gubernur Jenderal memberikan Hak Eigendom 
Agraria (Hak AE) kepada pemohon. Pemohon yang sudah ditetapkan sebagai pemilik 

                                                         

       6 Perhatikan, Ibid, hlm. 21, yang merumuskan perbedaan Hak Eigendom Agraria (Hak AE) -yang hanya 
terdapat di Jawa dan Madura ini- dengan  Hak Milik Perseorangan, yakni: (a) Bagi Hak AE diberikan surat tanda 
hak milik dan pencatatan dalam sebuah register, sedang pada hak milik tidak, sehingga kedudukan Hak AE 
lebih kuat daripada hak milik; (b) Hak AE ada kemungkinan dioperkan kepada yang bukan Bangsa Indonesia, 
sedangkan hak milik tidak demikian; kalau Hak AE jatuh pada bukan Bangsa Indonesia maka dengan sendirinya 
menjadi hak eigendom menurut B.W.; (c) Hak AE dapat dipergunakan sebagai tanggungan pinjaman (hipotik), 
sedangkan hak milik tidak.  
       

7
 Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, 2003, op. cit., hlm. 45, 136-137. 

       8 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, op. cit., hlm. 21 dan Boedi Harsono, 
Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, 2003, op. cit., hlm. 136-137. 
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itu mendapat suatu tanda bukti hak (eigendom acte) dan dicatat di dalam sebuah 
register. Setiap peralihan hak tersebut, demikian pula pembebanannya dengan 
hypotheek harus didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri. 

Kesempatan untuk mengganti/mengkonversi Hak Milik Adat menjadi Hak AE ini 
jarang dimanfaatkan, karena acaranya dianggap sulit, lagi pula rakyat belum merasakan 
perlunya mempunyai hak tersebut. Selain itu, permohonan harus diajukan kepada 
Pengadilan Negeri, padahal rakyat memandang Pengadilan Negeri sebagai hakim pidana 
yang selalu memberi hukuman, sehingga lebih baik dijauhi.9 Ternyata dalam praktik, 
segala sesuatu yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang berkenaan dengan 
catatan peralihan hak agar tercipta  kepastian hukum tidak ditaati.10 Kalau ditelusuri lebih 
lanjut, tidak jarang seseorang meminta Hak AE atas desakan sesuatu perusahaan, yang 
ingin menyewa tanahnya untuk jangka waktu yang lama; atau sebagai “akalan” seorang 
bukan pribumi yang ingin mempunyai tanah itu dengan hak eigendom, sebagai akibat 
pendirian Pemerintah Hindia Belanda, yaitu bahwa jika Hak AE secara sah jatuh di tangan 
orang bukan pribumi dengan sendirinya menjadi hak eigendom. Pada asasnya Hak AE 
tidak boleh dipindahkan kepada orang bukan pribumi, kecuali dengan ijin. Dalam 
larangan itu tidak termasuk peralihan karena pewarisan tanpa wasiat, percampuran harta 
karena perkawinan dan perubahan status. Pendirian Pemerintah Hindia Belanda tersebut 
banyak dipergunakan dengan “sebaik-baiknya” oleh orang-orang bukan pribumi yang 
ingin mempunyai tanah-tanah yang luas dengan hak eigendom. Mula-mula ia menyuruh 
seorang wanita Indonesia membeli tanah hak milik. Kemudian disuruhnya meminta Hak 
AE dan akhirnya diperistrinyalah wanita itu. Dengan perkawinan itu, wanita tersebut 
menjadi bukan pribumi dan tanah yang bersangkutan karena hukum menjadi hak 
eigendom. Karena percampuran harta tanah hak eigendom tersebut juga menjadi 
kepunyaan suaminya.11 Sebagai pranata ciptaan Pemerintah Belanda, H AE pada akhirnya 
juga dibuat untuk kepentingan Pemerintah Belanda sebagai penjajah, yakni melakukan 
eksploitasi pada masyarakat jajahannya.  

Landerijenbezitsrecht diatur di dalam S. 1926-121. Sudargo Gautama (Gouw Giok 
Siong) menyatakan bahwa tanah-tanah landerijenbezitsrecht adalah tanah-tanah 
Tionghoa karena subyeknya terbatas pada golongan Timur Asing Tionghoa (Cina). 
Ditegaskan oleh Sudargo Gautama bahwa landerijenbezitsrecht adalah suatu hak 
istimewa yang diperoleh oleh orang-orang Timur Asing, terutam Tionghoa, yang memiliki 
hak usaha atas tanah-tanah partikelir yang telah dibeli kembali oleh Pemerintah ((Pasal 5 
S. 1913-702. Landerijenbezitsrecht merupakan suatu pengganti dari lembaga 
‘altijddurende erfpacht’ yang tadinya disediakan oleh pembuat undang-undang bagi 
orang-orang Timur Asing (perubahan diadakan dengan S. 1926-121.12 Dengan demikian, 
hakikat dari landerijenbezitsrecht sama dengan tanah usaha yang dipegang oleh orang-
orang pribumi di atas tanah partikelir. Keduanya sama-sama “tanah usaha”. 
Perbedaannya, terletak pada subyek. Tanah usaha dipegang oleh orang pribumi, 
sedangkan landerijenbezitsrecht dipegang oleh orang Timur Asing Tionghoa. 

 
 

                                                         

       9 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, ibid, hlm. 22. 
       10 Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Agraria Antar Golongan, op. cit., hlm. 26.  
       

11
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, 2003,. ibid, hlm. 137-138.  

       12 Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Agraria Antar Golongan, op. cit., hlm. 22 dan Boedi 
Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, 2003, ibid, hlm. 54-55, 102.  
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3.  Tanah-tanah hak ciptaan Pemerintah Swapraja 
Pemerintah Swapraja yang paling tepat menjadi acuan dalam hal ini adalah 

Pemerintah Swapraja di Sumatera Timur serta di wilayah vorstenlanden (Yogyakarta dan 
Surakarta). 

Di Sumatera Timur yakni di Kesultananan Deli dikenal 4 (empat) jenis hak-hak 
ciptaan Pemerintah Swapraja, yakni:13 
a. Grant Sultan,14 yakni semacam hak milik adat, yang diberikan oleh Pemerintah 

Swapraja khusus kepada para kaula swapraja, didaftar di Kantor Pejabat Swapraja; 
b. Grant Controleur,15 diberikan oleh Pemerintah Swapraja bagi yang bukan kaula 

swapraja (Eropa, Timur Asing, dan Indonesia kaula Gubernemen), didaftar di Kantor 
Controleur (Pejabat Pangreh Praja Belanda); 

c. Grant Deli Maatschappij, Sultan Mamoen Alrasjid Perkasa Alamsjah memberikan16 
semacam hak erfpacht kepada Deli Maatschappij. Deli Maatschappij adalah suatu 
perusahaan yang mempunyai perkebunan besar tembakau dan bergerak juga di 
bidang pelayanan umum dan tanah, memperoleh tanah yang luas dari Pemerintah 
Swapraja dengan grant. Tanah tersebut dipetak-petak dan diberikan kepada yang 
memerlukan oleh Deli Maatschappij juga dengan grant yang merupakan “sub-grant”, 
dikenal dengan sebutan ‘Grant D’ (‘Grant Deli Maatschappij); 

d. Hak Konsesi, untuk perusahaan kebun besar, diberikan oleh Pemerintah Swapraja 
dan didaftar di Kantor Residen. 

Dengan demikian, kewenangan Sultan Deli menciptakan keempat 
pranata/lembaga hukum hak atas tanah di Kesultanan Deli itu adalah dalam kapasitas 
Sultan sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja. Khusus mengenai hak konsesi, 
Mochammad Tauchid menyatakan: “pemberian konsesi untuk pertanian dan hutan 
(landbouw – dan bosch consessie) ada yang oleh Radja (Kepala Swapraja) dengan 
persetujuan Pemerintah, dan ada pula yang oleh Pemerintah dengan persetujuan Radja 

                                                         

       13 Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Agraria Antar Golongan, op. cit., hlm. 29-30; dan Boedi 
Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, ibid, hlm. 55. 
       

14
 Perhatikan Mahadi, Sedikit “Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur 

(Tahun 1800-1975), Penerbit Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Penerbit Alumni Bandung, 
1976, hlm. 256,  yang menyatakan bahwa pada awalnya orang tidak memerlukan surat, sebab tanah masih 
tersedia banyak dan luas. Setelah kedatangan perusahaan-perusahaan perkebunan yang memerlukan tanah 
yang luas dan kepastian tentang batas-batas tanah, yang diserahkan kepada mereka maka timbul faktor baru 
dalam penguasaan tanah, yakni, orang tidak lagi dapat bebas berpindah-pindah dalam menggarap tanah yang 
disukainya. Lalu timbul keinginan untuk menetap di atas suatu bidang tertentu serta untuk mendapat 
penetapan atau pengakuan dari penguasa, terlebih-lebih lagi berhubung dengan bertambahnya peristiwa-
peristiwa jual-beli tanah, disebabkan kedatangan orang-orang dari daerah lain, yang memerlukan pertapakan 
rumah. Oleh karena itulah, maka Kepala-Kepala Urung mulai mengeluarkan surat keterangan yang diberi nama 
‘Grant Datuk’ atau ‘Surat Kampung’ yang berisikan pengakuan Kepala Urung yang bersangkutan bahwa ia 
mengetahui seseorang A menguasai sebidang tanah tertentu. Kadang-kadang surat keterangan semacam itu 
dibuat di bagian  bawah dari suatu surat jual beli. Pada tahun 1890 Sultan Deli baru mengeluarkan surat 
keterangan penyerahan tanah kepada seseorang sebagai ‘”Kurnia”, ditulis tangan dengan mempergunakan 
huruf arab. Dalam surat-surat keterangan itu ditambahkan ketetapan bahwa hak yang diberikan akan gugur 
apabila tanah tidak dipergunakan dengan baik dan bahwa pengalihan hak kepada orang lain harus dengan 
seijin Sultan. 
       15 Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Agraria Antar Golongan, loc. cit., hlm. 30, menyatakan 
bahwa hak diberikan dapat dipandang semacam Hak Erfpacht. Hak ini lebih kuat daripada recht van opstal. 
Dengan adanya cara pendaftaran ini diharapkan dapat tercapai kepastian hukum yang lebih banyak.   
       16 Ibid.,  hlm. 30, menyatakan bahwa hak yang diberikan pada tanggal 1 Januari 1891 ini terkenal sebagai 
Grant nommer Een. Jangka waktu berakhirnya grant nommer Een itu adalah tahun 1969. 



 28 

(Swapraja Bima dan Dompo).” Pemberian tanah konsesi di Sumatera Timur dilakukan 
oleh Raja dengan persetujuan Hoofd van Gewestelijk Bestuur (Kepala Pemerintahan 
Daerah, Residen).17 

Di daerah Surakarta dan Yogyakarta, yang dulu disebut ‘Vorstenlanden’, lahirnya 
hak-hak atas tanah harus dikaitkan dengan konsepsi atau falsafahnya, yakni semua tanah 
adalah milik Raja. Rakyat hanyalah sekedar memakainya ‘anggaduh’. Namun, setelah 
reorganisasi yang di Yogya dimulai 1914 dan di Surakarta dimulai 1918, Raja memberikan 
tanahnya (kaparingake gumaduh salawas-lawase – Surakarta; wewenang penggaduh 
atau wewenang andarbeni- Yogyakarta) dengan hak milik komunal kepada kelurahan-
kelurahan. Kepada rakyat diberi Hak Pakai turun-temurun atas 4/5 bagian dari sawah dan 
tegalan dari suatu kelurahan, sedang yang 1/5 bagian disediakan untuk jabatan, tanah 
pengarem-arem dan tanah kas desa.18 Di Surakarta, Raja (dalam hal ini Sri Sunan) juga 
memberikan hak gaduh, termasuk juga tanah-pancen beliau yang disebut tanah 
norowito, kepada keluarga dan hambanya (abdi dalem).19 

Sebagaimana diketahui di  Yogyakarta, hak kalurahan seyogianya “lebih kuat” 
daripada hak perseorangan yang diberikan bagi penduduk yang tinggal di kalurahan itu. 
Bagi kalurahan diberikan hak andarbe (bezits recht), sedangkan bagi penduduk diberikan 
hak anggaduh (gebruiksrecht).20 Sangat menarik untuk dicermati perkembangan sikap 
Pemerintah D.I. Yogyakarta terhadap hak yang diperoleh oleh penduduk, karena 
kemudian hak penduduk mengalami penguatan.  Berdasarkan Pasal 4 Rijksblad 
Kasultanan tahun 1918 No. 16 dan Rijksblad  Pakualaman tahun 1918 No. 18, hak di atas 
tanah bagi penduduk di dalam kalurahan adalah hak anganggo turun-temurun (hak 
memakai yang dapat diwariskan/erfelijk individueel gebruiksrecht). Namun, 
kenyataannya kemudian penduduk di atas tanahnya tidak hanya terbatas pada “hak 
memakainya”, tetapi dapat mengalihkan hak-haknya kepada pihak lain (asal tidak bangsa 
asing). Oleh karena itulah, maka setelah Indonesia merdeka dan Kasultanan serta 
Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan Peraturan Daerah 
Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Di dalam Pasal 4 Perda tersebut dinyatakan, antara lain, “D.I. Yogyakarta 
memberi hak milik perseorangan turun temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) atas 
sebidang tanah kepada warganegara Republik Indonesia, selanjutnya disebut hak milik.” 
Apabila hak milik itu di dalam waktu sesudah 10 tahun berturut-turut tidak dipergunakan 
(geabandonneerd) oleh pemiliknya dipertangguhkan (digantung), dan jika 20 tahun lagi 
tidak ada dari yang berhak, hak milik atas tanah tersebut batal. 

 
4.  Konversi Hak-hak Adat ke dalam UUPA 

Konversi adalah penyesuaian hak-hak lama, dalam hal ini hak-hak atas 
berdasarkan Hukum Adat, ke dalam Sistem Hukum Tanah Nasional yang berdasarkan 
UUPA. Dalam Hukum Adat, differensiasi hak atas tanah (yang bersifat individual) terdiri 

                                                         

       17 Mochammad Tauchid,   Masalah Agraria - sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakjat 
Indonesia,  Penerbit Tjakrawala, Djakarta, 1952, hlm. 72-76. 
       18 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, ibid, hlm. 28-29.  
       19 S. Poerwopranoto, Penuntun Hukum Tanah (Agraria), Penerbit Astanabuku ABEDE, Semarang, 1952,  
hlm. 53.  
       20  Meskipun Pasal II mengenai ketentuan konversi dalam UUPA menyatakan, antara lain, bahwa hanya 
andarbeni lah yang dikonversi menjadi Hak Milik, namun melihat isi kewenangannya hak anganggo turun-
temurun juga layak dikonversi menjadi Hak Milik. Sebab wewenang dari hak anganggo turun-temurun 
tersebut memilik persamaan yang kuat dengan Hak Milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20  UUPA.   
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atas Hak Milik dan Hak Pakai. Pengaturan dasar konversi tanah-tanah adat (individual) ini 
dapat ditemukan pada Pasal II, VI, dan VII Ketentuan Konversi dalam UUPA. 

Perlu ditegaskan bahwa konversi ini berlaku secara hukum. Artinya, ketika UUPA 
berlaku di tempat tanah itu berada, maka konversi itu telah berlangsung secara hukum, 
tanpa perbuatan hukum tertentu dari otoritas keagrariaan/pertanahan. Oleh karena itu, 
secara terminologis yuridis dari tanah-tanah milik adat itu, sejak UUPA berlaku menjadi 
Hak Milik Bekas Hak Milik Adat. 

Pasal II Ketentuan Konversi UUPA secara tegas menyatakan:   
(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, 
yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, 
milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, 
landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan 
hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri 
Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam 
Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang 
tersebut dalam Pasal 21. 
 

Sekiranya hak-hak milik adat itu dipunyai oleh WNA, WN yg berkewarganegaan 
rangkap, dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud 
Pasal 21 ayat (2), maka Hak Milik Adat itu dikonversi menjadi Hak Guna Usaha atau Hak 
Guna Bangunan, tergantung peruntukan tanahnya dan penegasan lebih lanjut oleh 
Menteri Agraria (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN). Demikian Pasal 
II ayat (2) Ketentuan Konversi UUPA. Sesungguhnya, sebagian ketentuan Pasal II ayat (2) 
Ketentuan Konversi UUPA ini bertentangan dengan prinsip nasionalitas yang terdapat 
dalam UUPA. Oleh karena, menurut UUPA, orang asing (WNA) tidak boleh sebagai 
subjek HGU atau HGB.  

Ditambahkan, Pasal VII ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA,  bahwa Hak Gogolan, 
Pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya UUPA ini, 
menjadi Hak Milik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA.  

Selanjutnya, hak-hak adat atas tanah yang isi dan sifatnya sama atau mirip 
dengan Hak Pakai berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPA, dikonversi menjadi Hak Pakai 
sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UUPA. Lengkapnya, Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA 
menyatakan: 

“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan 
hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama 
sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak 
vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuak, anggaduh, 
bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan 
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-
undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi 
wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya 
pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan 
jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.” 
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Demikian pula Pasal VI ayat (2) Ketentuan Konversi UUPA, menyatakan bahwa 
Hak Gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap dikonversi menjadi Hak 
Pakai sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UUPA. 

Jika ada keragu-raguan apakah merupakan hak gogolan, pekulen atau sanggan 
bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan (Pasal VII 
ayat (3) Ketentuan Konversi UUPA). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sebelum berlakunya UUPA terdapat berbagai Hukum Tanah di Indonesia yang 
memiliki falsafah/konsepsi masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, semangat untuk 
memiliki Hukum Tanah yang berlaku secara nasional segera diwujudkan dengan 
melakukan usaha-usaha pembaruan Hukum Agraria. Langkah awal yang ditempuh 
sebagai titik awal penjebolan Hukum Kolonial itu adalah berupa penghapusan lembaga 
atau hak-hak yang tidak sesuai dengan semangat penyelenggaraan negara modern dan 
penataan berbagai peraturan mengenai pertanahan agar mendukung upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Semangat unifikasi tetap atas kesadaran bahwa Hukum 
Agraria Nasional yang akan dibangun dilakukan ‘berdasarkan Hukum Adat’. 

Sebagai negara yang berdaulat, maka sejak Indonesia diproklamasikan dilakukan 
penjebolan hukum kolonial, termasuk hukum  di bidang pertanahan. Langkah awal yang 
dilakukan adalah penghapusan lembaga atau hak-hak yang tidak sesuai dengan semangat 
penyelenggaraan Negara yang modern, seperti penghapusan desa perdikan, 
penghapusan hak-hak konversi di wilayah Vorstenlanden, dan penghapusan tanah 
partikelir (particuliere landerijn); serta melakukan penataan berbagai peraturan 
mengenai pertanahan agar mendukung      upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, seperti penataan peraturan tanah perkebunan, kenaikan canon & cijns, 
larangan pemakaian tanah tanpa izin (okupasi ilegal), perjanjian Bagi Hasil (tanah 
pertanian). Langkah selanjutnya, adalah melakukan pembangunan Hukum Agraria 
Nasional yang unifikatif namun tetap berdasarkan filosofi, asas, lembaga, dan sistem 
Hukum Adat. 
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