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MODUL 

I 
PENYIAPAN BERKAS PERMOHONAN 

 

A. Maksud dan Tujuan  

1. Maksud dilakukannya kegiatan paraktikum penyiapan berkas permohonan ini adalah 

agar praktikan mampu mensimulasikan pembuatan dokumen kelengkapan surat 

permohonan sertipikat melalui pengakuan hak atau penegasan hak; 

2. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah agar praktikan dapat membuat dokumen-

dokumen sebagai kelengkapan permohonan sertipikat melalui pengakuan hak atau 

penegasan hak secara benar; 

 

B.  Peralatan 

Dalam rangka memperlancar kegiatan praktikum ini diperlukan bahan-bahan 

berupa formulir: permohonan, kutipan C desa, surat pernyataan pemilikan/penguasaan 

tanah, surat keterangan pemilikan tanah dari kepala desa, dan lain-lainnya, serta peralatan 

alat tulis misalnya pensil, pena atau ballpoit tahan air, penggaris serta penghapus. 

  

C. Dasar Teori  

Dalam penerbitan sertipikat kantor pertanahan tidak mengambil-alih kebenaran 

yuridis (melegalisir atau menjamin) keterangan tertulis dan atau tidak tertulis, tetapi hanya 

memformalisir kepastian mengenai kepemilikan bidang tanah melalui lembaga ajudikasi. 

Kantor pertanahan baru akan melaksanakan tugas mendaftar obyek pendaftaran tanah jika 

telah memperoleh kepastian menyangkut letak, batas-batas serta hal-hal yang melekat pada 

bidang tanah itu seperti penggunaan tanah, status tanah dan sebagainya. 

Informasi awal mengenai subyek, obyek dan status tanah dimaksud dapat diperoleh 

dari berkas permohonan sertipikat. Oleh karena itu, dokumen permohonan yang diajukan 

oleh pemohon perlu diteliti kelengkapannya oleh petugas yang ada di loket II (front office) 

pada kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis atau diteliti oleh Puldadis 

yang membantu Satgas Yuridis dalam pendaftaran tanah secara sistematik. Kelengkapan 

persyaratan berkas meliputi bukti identitas pemohon, bukti pemilikan/penguasaan tanah, 
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bukti peralihan hak (jika ada), surat pernyataan, dan lain-lain. Untuk lebih meyakinkan 

kebenarannya, salinan/ fotocopy dokumen-dokumen perlu dilegalkan oleh pejabat yang 

berwenang. Jika kelengkapan berkas sudah dianggap lengkap, selanjutnya berkas  

diserahkan kepada: a) Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Seksi 

Infrastruktur Pertanahan  untuk segera ditindak lanjuti kegiatan pengukuran bidang tanah, 

dan 2) Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk segera ditindaklanjuti dengan 

kegiatan penyelidikan riwayat tanah oleh Panitia A. 

 

D. Tata Cara Pengisian Dokumen Permohonan Sertipikat    

1. Surat Permohonan, Lampiran I.1 

Pada hakekatnya surat permohonan sertipikat dibuat oleh pemohon atau pemilik 

tanah, namun dalam rangka mempermudah dan keseragaman pengisian permohonan 

dimaksud dibuatkan blangkonya oleh Kantor Pertanahan setempat. Adapun tata cara 

pengisian surat permohonan (lihat lampiran I.1) dimaksud sebagai berikut:  

a. Pada pojok kanan atas diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat. 

b. Nomor, diisi jika pemohon adalah badan hukum. 

c. Lampiran, disebutkan jumlah lampiran, misalnya 1 (satu) bendel. 

d. Perihal, sebutkan jenis permohonan yang dikehendaki. 

e. Identitas pemohon diisi secara lengkap, sesuai identitas yang tercantum dalam KTP 

atau kartu identitas lainnya. Cocokkan dengan nama yang ada pada dokumen 

lainnya.  

f. Jika permohonan diwakilkan kepada orang lain (harus dilengkapi dengan surat 

kuasa), tuliskan identitas penerima kuasa secara lengkap sesuai KTP atau kartu 

identitas lainnya. 

g. Tulis nomor dan tanggal pembuatan surat kuasa dimaksud. 

h. Pilih salah satu atau lebih (dengan cara melingkari angka yang terletak di depan 

pilihan) sesuai jenis permohonan yang dikehendaki. 

i. Uraikan letak bidang tanah secara lengkap dan jelas, serta cantumkan alas hak atas 

tanahnya. Sesuaikan dengan dokumen pendukung yang dilampirkan. 
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j. Sebutkan semua lampiran yang diserahkan guna melengkapi permohonan dimaksud, 

(sesuai persyaratan yang sudah dibahas di depan). Jelaskan apakah dokumen tersebut 

asli atau salinan/fotocopy serta berapa jumlahnya. 

k. Formalisasi permohonan ditandai dengan penanda-tanganan oleh pemohon atau 

kuasanya dan dengan mencantumkan nama lengkap orang yang menanda-tangani 

surat permohonan. 

 

Catatan: Dalam hal permohonan hak yang berasal dari tanah negara yang diproses 

dalam pendaftaran tanah secara sporadik menggunakan Formulir Isian  402 yang diatur 

dalam PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 berupa (Lampiran I.1.a), dan pemohon wajib 

membuat Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai (Lampiran I.9). 

 

2. Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah, Lampiran I.2 

Surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah merupakan keterangan tertulis yang 

dibuat oleh yang berkepentingan guna menyampaikan kehendaknya bahwa memang 

benar yang bersangkutan, memiliki dan atau menguasai (mempunyai hak) obyek tanah 

dan kondisi bidang tanah saat ini. Umumnya hal-hal yang diterangkan dalam dalam 

surat pernyataan ini antara lain: 

a. Identitas lengkap dari orang yang membuat pernyataan meliputi: nama, umur, 

pekerjaan dan alamat tinggal saat ini; 

b. Pernyataan bahwa memang benar memiliki/menguasai bidang tanah; 

1) Uraikan letak tanah berdasarkan pembagian wilayah administrasi seperti  

Rukun Tetengga/Rukun Warga, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan 

Propinsi; 

2) Bukti pemilikan/penguasaan, yaitu dengan telah terdaftarnya tanah pada buku 

registrasi pembayaran pajak di desa atau Letter C/D/E (jika ada) dengan 

menyebutkan nomor, persil, luas dan batas-batas bidang tanah di sebelah : 

utara, timur, selatan, dan barat.  

c. Dasar perolehan tanah yaitu berasal dari tanah  siapa (cantumkan nama lengkap 

pemilik sebelumnya), dan cara perolehannya seperti pembelian, warisan, hibah, 

pelelangan, dan sebagainya. 
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d. Uraian atau keterangan kondisi tanah saat ini 

e. Formalisasi surat pernyataan ini dengan penanda-tanganannya oleh yang 

bersangkutan dan mencantumkan nama lengkap serta diberi/ditempeli dengan 

sebuah meterai secukupnya (Rp. 6.000,-) serta tempat dan tanggal dibuat surat 

pernyataan itu. 

f. Untuk lebih menguatkan pernyataan dimaksud perlu dilengkapi dengan: 

1) Kesaksian oleh minimal 2 orang saksi (yang memenuhi persyaratan) dengan 

membubuhkan tanda-tangan (atau cap jempol/sidik jari) saksi dan nama 

jelasnya; 

2) Kesaksian/diketahui oleh aparat desa/kelurahan tempat atau letak tanah yang 

bersangkutan, dengan membubuhkan tanda tangan, nama terang, tanggal, 

nomor registrasi pencatatan serta dibubuhi cap pejabat dimaksud.    

 

3. Turunan/Kutipan Daftar Buku Letter C Desa (Lampiran I.3), jika Ada 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 

1951 tentang  Pemberian Tanda yang Sah bagi Hak Milik Perseorangan Turun 

Temurun Atas Tanah (Individual Bezithsrecht), ditentukan bahwa untuk mengerjakan 

tata usaha pendaftaran tanah, maka kelurahan harus mempunyai Peta Kelurahan dan 

tiga (3) jenis daftar yaitu:  a) daftar (register) Letter A; b) daftar (register) Letter B; 

dan c) daftar (register) Letter C. Daftar (Register) Letter A, berisi luas tiap-tiap persil 

atau bagian persil serta jenis tanah (sawah, pekarangan, atau tegalan) di masing-masing 

kelurahan; Daftar (Register) Letter B, memuat nama-nama orang yang mempunyai hak 

di atas tanah terletak di tiap-tiap persil (atau bagian persil) beserta luas tanah. 

Sedangkan Daftar (Register) Letter C memuat kumpulan luas tanah yang menjadi Hak 

Milik tiap-tiap orang (kutipan dari daftar letter B).  

Dengan demikian Buku C Desa (umumnya ada di Jawa khususnya di Yogyakarta ) 

sebenarnya merupakan daftar besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemilik tanah 

pada suatu wilayah administrasi desa. Sesuai dengan penjelasan Pasal 24 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan 

bahwa Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-

hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-
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bukti tertulis yaitu: “k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding 

Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau …..”. 

Buku C Desa dimaksud merupakan daftar pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap 

pemilik tanah dalam suatu desa. 

Jika terjadi peralihan subyek pajak, biasanya dicatat oleh kepala desa dalam buku 

C desa ini secara berkala. Oleh karena itu dalam buku C desa ini memuat antara lain : 

a. Nama desa serta kecamatan letak tanah; 

b. Nama pemilik tanah; 

c. Nomor C (tiap orang dalam satu desa, hanya memiliki 1 nomor C); 

d. Tempat tinggal; 

e. Perincian mengenai pajak yang harus dibayar masing-masing bidang tanah (sawah 

dan atau tanah kering/pekarangan), yang meliputi: letak tanah berdasarkan persil 

dan kelas, luas dan besarnya pajak, serta kalau terjadi perubahan tanggal dan sebab 

perubahan; 

f. Identifikasi mengenai pembuatan turunan tersebut meliputi: tempat (desa) dan 

tanggal pembuatan, pejabat yang membuat (tanda-tangan, nama terang serta cap 

jabatan).      

 

4. Surat Keterangan (Model A), Lampiran I.4 

Surat ketarangan pemilikan/penguasaan tanah atau sering disebut Model A 

(umumnya ada di Jawa) ini merupakan surat yang menjelaskan kepemilikan seseorang 

atas tanah berdasarkan catatan buku registrasi yang ada di desa serta kenyataan di 

lapangan, yang berfungsi untuk memperkuat keterangan yang ada dalam turunan buku 

letter C desa. Sedangkan di luar Jawa dikenal dengan Surat Kepemilikan Tanah (SKT). 

SKT sebetulnya menegaskan riwayat tanah merupakan salah satu alas hak untuk 

menunjukkan kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti 

kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak 

tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan 

pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. 

Adapun isi Surat Keterangan Model A antara lain: 

a. Nomor surat (diisi nomor registrasi surat keluar pada kantor desa setempat);  
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b. Nama pejabat yang membuat pernyataan dimaksud; 

c. Wilayah kerja pejabat seperti nama desa, kecamatan serta kabupaten; 

d. Jenis hak (misalnya milik adat) dan pengguanan tanahnya (sawah/pekarangan); 

e. Tanah tersebut terdaftar dalam buku registrasi apa, pilih dan isi nomor, sesuai dengan 

faktanya. Jika tidak sesuai dengan kenyataan diisi dengan tanda  (--); 

f. Uraian mengenai letak tanah serta wilayah dimaksud terkenal dengan sebuatan apa, 

misalnya untuk tanah sawah nama blok: blok Batok; 

g. Nama pemilik tanah yang berbatasan di sebelah utara, timur selatan dan barat; 

h. Sejak kapan tanah dimaksud dimiliki serta siapa yang sekarang memilikinya. 

i. Identitas pemilik tanah (huruf g di atas) sesuai KTP atau tanda pengenal lain; 

j. Jenis penggunaan tanah saat ini; 

k. Uraian mengenai pejabat yang membuat pernyataan yaitu: tempat (nama desa), 

tanggal, bulan, tahun, nama terang, tanda tangan serta cap jabatan; 

l. Gambar situasi tanah seperti gambar obyek bidang tanah, serta jalan, sungai dan lain-

lainnya, yang berfungsi untuk mempermudah dalam identifikasi di lapangan.      

 

5. Bukti-Bukti Peralihan Hak  

Perubahan subyek hukum hak atas tanah sering disebut dengan peralihan hak 

maksudnya perubahan pemegang hak dari subyek hukum yang satu kepada subyek 

hukum lainnya. Artinya yang berubah/berpindah atau berganti adalah kepemilikan atas 

bidang tanah yaitu dari pemilik yang lama menjadi pemilik yang baru, sedangkan bidang 

tanah dan status tanahnya masih tetap (tidak berubah). Peralihan ak dimaksud dapat 

karena peristiwa hukum (seperti pewarisan) atau perbuatan hukum (seperti jual beli, 

hibah, lelang, dan sebagainya).  

     a. Bukti Pewarisan 

Bukti-bukti adanya pewarisan terdiri dari Surat Keterangan Kematian, Surat 

Pernyataan Waris, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Pernyataan Rela 

Tidak Menerima Bagian Warisan (jika perlu). 

1) Surat Kematian, Lampiran 1.5.a 

Surat kematian ini dibuat oleh pejabat (Kepala Desa/Lurah) tempat dimana 

pemilik tanah itu meninggal. Adapun isi surat tersebut antara lain: 
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a) Nomor surat dari instansi yang membuat; 

b) Identitas lengkap orang yang meninggal seperti nama, alamat tinggal, jenis 

kelamin, dan umur; 

c) Uraian waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang bersangkutan meninggal, 

tempat/lokasi meninggal serta penyebab meninggal (misalnya karena sakit, 

kecelakaan atau lainnya). 

d) Uraian mengenai pejabat yang membuat pernyataan yaitu: tempat (nama 

desa), tanggal, bulan, tahun, nama terang, tanda tangan serta cap jabatan; 

 

2) Surat Keterangan atau Surat Pernyataan Waris, Lampiran I.5.b 

Sepanjang mengenai pewarisan (dengan obyek tanah), surat keterangan waris 

merupakan alat bukti kuat, yang dibuat oleh instansi/lembaga seperti Notaris, 

Balai Harta Peninggalan, Pamong Praja, Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Agama, tergantung pada golongan penduduk yang bersangkutan. Disamping itu, 

juga dapat dibuat oleh para ahli waris (Surat Pernyataan Waris) yang 

pembuatannya disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh 

pejabat desa dan kecamatan tempat tinggal pewaris. Adapun isi surat antara lain: 

a) Nama lengkap dan nama sebutan atau nama panggilan dari pewaris; 

b) Alamat tempat tinggal terakhir pewaris; 

c) Tempat (dusun atau desa) serta waktu yaitu hari, tanggal, bulan dan tahun 

meninggalnya pewaris; 

d) Nama suami dan atau istri pewaris; 

e) Jumlah ahli waris baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, 

dengan menyebutkan nama dan umur masing-masing pewaris; 

f) Formalisasi surat keterangan (surat pernyataan) ini dilakukan dengan penanda-

tanganan oleh semua ahli waris (yang masih hidup) dan mencantumkan nama 

serta tempat dan tanggal pembuatan surat keterangan (surat pernyataan); 

g) Untuk lebih menguatkan keterangan (surat pernyataan) perlu dilengkapi 

dengan  kesaksian oleh minimal 2 (dua) orang saksi (yang memenuhi 

persyaratan) dengan membubuhkan tanda-tangan (atau cap jempol/sidik jari) 

saksi dan nama terang saksi; 
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h) Untuk lebih memperkuat pernyataan tersebut perlu diketahui oleh pejabat yang 

ada di wilayah yang bersangkutan, dengan membubuhkan tanda tangan, nama 

terang, tanggal, nomor registrasi pembukuan serta dibubuhi cap pejabat.    

3) Surat Pernyataan Pembagian Waris, Lampiran I.5.c 

Surat pernyataan pembagian waris ini merupakan pernyataan bahwa 

pewaris memang mempunyai harta (tanah) peninggalan (sebagaimana surat/ 

turunan buku letter C desa), serta tanah dimaksud dibagi dan diberikan kepada 

semua dan atau sebagian ahli waris sesuai dengan kesepakatan, dibuat oleh semua 

ahli waris (Pasal 111 ayat (3) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997). Adapun isi 

surat pembagian waris dimaksud antara lain : 

a) Nama lengkap dan alamat pewaris; 

b) Tempat dan waktu pewaris meninggal; 

c) Uraian tentang tanah yang diwariskan, tercantum dalam registrasi buku desa, 

pilih dan diisi sesuai kenyataan; 

d) Persetujuan tentang kepada siapa saja tanah tersebut diberikan, sebutkan nama 

penerima bagian waris, besarnya bagian, letak persil dan kelas; 

e) Pernyataan rela tidak menerima bagian waris, kalau ada (untuk lebih 

memperkuat pernyataan ini perlu dibuatkan surat pernyataan tersendiri); 

sedangkan kalau tidak ada keterangan ini dicoret; 

f) Formalisasi surat pernyataan ini dilakukan dengan penanda-tanganannya oleh 

semua ahli waris (yang masih hidup) dan mencantumkan namanya serta 

diberi/ditempeli dengan sebuah meterai secukupnya (Rp. 6.000,-) serta tempat 

dan tanggal dibuatnya surat pernyataan itu; 

g) Untuk lebih menguatkan pernyataan itu maka perlu dilengkapi dengan : 

saksian oleh minimal 2 orang saksi (yang memenuhi persyaratan) dengan 

membubuhkan tanda-tangan (atau cap jempol/sidik jari) saksi dan nama terang 

saksi; 

h) Untuk lebih memperkuat pernyataan tersebut perlu diketahui oleh pejabat yang 

ada di wilayah yang bersangkutan, dengan membubuhkan tanda tangan, nama 

terang, tanggal, nomor registrasi pencatatan serta dibubuhi cap pejabat 

dimaksud.    



I - 9  Praktikum PT_II_2019 

4) Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Bagian Waris, Lampiran I.5.d 

Surat pernyataan kerelaan tidak menerima bagian warisan ini dibuat oleh 

ahli waris yang dengan suka rela tidak menerima bagian warisan dari pewaris 

(mungkin sudah menerima bagian warisan (tanah) di tempat lain atau sudah 

mendapat harta lain selain tanah. Adapun isi surat pernyataan antara lain: 

a) Identitas lengkap pihak yang membuat pernyataan seperti nama, umur, 

pekerjaan dan alamat; 

b) Pernyataan rela tidak menerima pembagian warisan tanah dimaksud dengan 

menjelaskan tanah yang terdaftar dalam buku C desa mana. 

c) Formalisasi surat pernyataan ini dilakukan dengan penanda-tanganannya oleh 

semua ahli waris (yang tidak menerima bagian waris dimaksud) dan 

mencantumkan nama serta diberi/ditempeli dengan sebuah meterai 

secukupnya (Rp. 6.000,-) serta tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan 

itu; 

d) Untuk lebih menguatkan pernyataan itu maka perlu dilengkapi dengan : 

saksian oleh minimal 2 orang saksi (yang memenuhi persyaratan) dengan 

membubuhkan tanda-tangan (atau cap jempol/sidik jari) saksi dan nama terang 

saksi; 

e) Untuk lebih memperkuat pernyataan tersebut perlu diketahui oleh pejabat yang 

ada di wilayah yang bersangkutan, dengan membubuhkan tanda tangan, nama 

terang, tanggal, nomor registrasi pembukuan serta dibubuhi cap pejabat 

dimaksud.    

 

     b. Bukti Peralihan karena Perbuatan Hukum 

Pada prinsipnya setiap perbuatan hukum mengenai tanah harus dibuktikan 

dengan akta otentik yaitu Akta PPAT. Menurut Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 197, 

ditentukan bahwa:  

(1) Pemindahan 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 
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didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor 

Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan 

di antara 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 yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian, untuk dapat didaftarkan peralihan haknya dapat dibuktikan 

dengan dalam Akta PPAT atau akta di bawah tangan.  

a. Akta PPAT 

Akta PPAT merupakan bukti dari perbuatan hukum pihak-pihak yang 

mengadakan suatu perikatan, perjanjian atau persetujuan dalam bidang hukum 

perdata, dimana yang menjadi obyek perjanjiannya adalah hak atas tanah. Fungsi akta 

PPAT adalah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun serta sebagai dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah oleh kantor pertanahan.  

Beberapa hal yang ada dalam Akta PPAT yang perlu diperhatikan terkait 

dengan pensertipikatan tanah antara lain format, maupun materi atau isi akta seperti 

kepala/kop akta, perumusan mengenai waktu dan nama PPAT, identitas penghadap, 

isi perjanjian (identifikasi obyek tanah, jenis perjanjian/perbuatan hukum), domisili 

yang dipilih, dan saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan akta dimaksud.  

b. Akta (peralihan hak) di Bawah Tangan, Lihat Contoh Lampiran 1.6 (a/b/c) 

Dilihat dari penempatan Pasal 37 dimaksud merupakan bagian dari Bab V, 

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 36 ayat (1) PP dimaksud, 

pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data 

fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Dengan demikian 

pendaftaran peralihan hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat dapat 

dibuktikan dengan Akta PPAT atau Akta di bawah tangan.  

Kebijakan dimungkinkannya menggunaan akta di bawah tangan tersebut, 

didasarkan pada kenyataan yang sering terjadi di masyarakat terutama pada 
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masyarakat yang masih bersahaja di pedesaan, namun juga sering terjadi pada 

masyarakat perkotaan, perbuatan hukum mengenai tanah, oleh masyarakat dilakukan 

bukan dengan akta otentik (Akta PPAT) tetapi sudah dianggap cukup perbuatan 

hukum dimaksud hanya dibuatkan dalam wujud bukti tulisan seperti surat pernyataan 

pembelian tanah, kwitansi dan sebagainya. Pengecualian terhadap ketentuan pada 

ayat (1) perlu diberikan dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-daerah yang 

terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai 

tanah. 

Demikian juga, pemindahan hak atas tanah  untuk bidang-bidang tanah yang 

belum bersertipikat dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan sebagaimana 

penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ditentukan 

bahwa  untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi 

hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa 

bukti-bukti tertulis yaitu: … “f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan 

yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau …. dst.  

Model-model akta di bawah tangan yang ada pada masyarakat formatnya 

sangat beragam, maka dalam praktikum ini diberikan contoh-contoh segel atau 

pernyataan pelimpahan hak penguasaan atas tanah sebagaimana Lampiran 6.  

 

6. Berita Acara Kesaksian, Lampiran I. 6 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa: 

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

lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-

bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 

kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap 

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

membebaninya”. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi 

kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut. 
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Keterangan saksi (minimal 2 saksi) dimaksud dibuat dalam bentuk Berita Acara 

Kesaksian yang isinya antara lain: 

- Uraian waktu dibuatnya berita acar kesaksian; 

- Deskripsi identitas saksi (minimal 2 orang saksi yang cakap dan mengetahui riwayat 

perolehan kepemilikan tanah tersebut); 

- Identifikasi bidang tanah dan batas-batas tanahnya; 

- Cara perolehan kepemilikan 

 

7. Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah, Lampiran I.7 

Surat Pernyataan batas dan luas bidang tanah yang dimohonkan sertipikat di 

buat oleh pemilik tanah (pemohon), berisi antara lain: identitas pemohon, uraian bidang 

tanahnya seperti letak dan luasnya, pernyataan telah dipasang patok bidang tanah, serta 

pernyataan akan menerima luas sesuai dengan luas yang diukur oleh petugas dari Kantor 

Pertanahan.  

 


