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DAF T AR INVE NT AR ISAS I MASALAH (DIM) PEME R INT AH

AT AS R ANCANGAN UNDANG-UNDANG T ENT ANG PE R T ANAHAN

5. 5. b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan
kebijakan pembangunan yang cenderung
mengutamakan pertumbuhan ekonomi, telah
memungk inkan terjadinya penafsiran yang
menyimpang dari tujuan dan prinsip-prinsip dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan
berbagai dampaknya;

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan
konsideran menimbang huruf b, dengan
pertimbangan bahwa perkembangan pembangunaan
nasional tidak hanya dari aspek pertumbuhan
ekonomi semata.

c. bahwa dalam perkembangan bangsa dan
pembangunan nasional, timbul berbagai
permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan
sumber daya agraria/ pertanahan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang secara rinci belum
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, sehingga terjadi perbedaan penafsiran

4. 4. Pemerintah mengusulkan penambahan konsideran
menimbang untuk mengakomodir Pasal 33 ayat (3)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat;

3. 3. Menimbang:

a. bahwa tanah dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha E sa kepada
seluruh bangsa Indonesia merupakan sumber
daya alam yang langka dan kebutuhan dasar
manusia yang mempunyai nilai ekonomi, sosial,
budaya, religius serta ekologis, yang harus
digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat;

Pemerintah mengusulkan menambahkan frasa
“Negara Kesatuan” setelah kata wilayah dan
mengganti frasa “yang langka” menjadi “yang
terbatas”, serta perlunya nilai “kesatuan sebagai
perekat bangsa”.

Menimbang:

a. bahwa tanah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang
Maha E sa bagi seluruh bangsa Indonesia,
merupakan sumber daya alam yang terbatas
dan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang
mempunyai nilai perekat bangsa, ekonomi,
sosial, budaya, religius serta ekologis, yang
harus digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat;

2. 2. DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E SA

PRE S IDE N RE PUBLIK INDONE S IA,

Tetap Tetap

1. 1. RANCANGAN

UNDANG-UNDANG RE PUBLIK INDONE S IA

NOMOR … . TAHUN ....

TE NTANG

PE RTANAHAN

Tetap Tetap

NO. NO.
DIM RUU DPR T ANGGAPAN PEME R INT AH USULAN PE RUBAHAN
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dari tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960;

11. 11. Pemerintah mengusulkan penambahan UU No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam
konsiderans mengingat.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

10. 10. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Tetap 3. Tetap

9. 9. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IX / MPR/ 2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam;

Tetap 2. Tetap

8. 8. Mengingat:

1. Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I
ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah mengusulkan untuk menambah “Pasal
28H ayat (4)” yang berbunyi setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapapun.

Mengingat:

1. Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H
ayat (4), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3)
Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

7. 7. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pertanahan;

Penyesuaian rujukan. e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pertanahan;

6. 6. c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
sebagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur bidang pertanahan dalam pokok-
pokoknya perlu dilengkapi sesuai dengan
perkembangan yang terjadi untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat;

Pemerintah mengusulkan ditambahkannya kata:
“bangsa, negara, dan” setelah kata kebutuhan.

d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
sebagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur bidang agraria/ pertanahan dalam
pokok-pokoknya perlu dilengkapi sesuai dengan
perkembangan yang terjadi untuk memenuhi
kebutuhan bangsa, negara, dan masyarakat;
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17. 17. 2. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan
dengan pendaftaran, penyediaan, peruntukan,
penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan
tanah, serta perbuatan mengenai tanah, yang
diatur dengan hukum tanah.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
dengan pertimbangan menyesuaikan dengan
substansi urusan pemerintahan di bidang agraria/
pertanahan.

2. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan
dengan urusan-urusan pemerintah di bidang
pertanahan, yang meliputi perumusan
kebijakan, perencanaan, pengaturan,
pengurusan, dan pengelolaan kegiatan
pengukuran dan pemetaan tanah, penetapan
hak atas tanah dan pendaftaran tanah,
penataan penguasaan, pemilikan penggunaan
dan pemanfaatan tanah dan konsolidasi tanah,
pelaksanaan pengadaan dan penilaian tanah,
pelaksanaan pengendalian penguasaan dan
pemanfaatan tanah, penyelesaian sengketa,
konflik dan perkara pertanahan.

16. 16. 1. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa
daratan maupun yang tertutup air dalam batas
tertentu sepanjang penggunaan dan
pemanfaatannya terkait langsung dengan
permukaan bumi termasuk ruang di atas dan
di dalam tubuh bumi.

Pemerintah mengusulkan mengubah frasa, tanpa
mengubah makna.

1. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa
daratan maupun yang tertutup air, termasuk
ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam
batas tertentu yang penggunaan dan
pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak
langsung dengan penggunaan dan
pemanfaatan permukaan bumi.

15. 15. Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Tetap Pasal 1

Tetap

14. 14. BAB I

KE TE NTUAN UMUM

Tetap BAB I

Tetap

13. 13. MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
PE RTANAHAN.

Tetap Tetap

12. 12. Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PE RWAKILAN RAKYAT RE PUBLIK
INDONE S IA

dan

PRE S IDE N RE PUBLIK INDONE S IA

Tetap Tetap
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22. 22. 5. Hak Ulayat adalah kewenangan Masyarakat
Hukum Adat untuk mengatur secara bersama-

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
dengan pertimbangan disesuaikan dengan
pengertian Hak Ulayat dalam Undang-Undang No.

7. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang
dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu
atas suatu wilayah tertentu yang merupakan

21. 21. 4. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok
orang yang secara turun temurun bermuk im di
wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia
karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah,
sumber daya alam, memilik i pranata
pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di
wilayah adatnya.

Pemerintah mengusulkan menambahkan frasa
“yang keberadaanya ditetapkan melalui ketentuan
peraturan perundang-undangan” dengan
pertimbangan menyesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok
orang yang secara turun temurun bermuk im di
wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia
karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah,
sumber daya alam, memilik i pranata
pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di
wilayah adatnya, yang keberadaanya ditetapkan
melalui ketentuan peraturan perundang-
undangan.

20. 20. 3. Hak Menguasai Negara adalah kewenangan
yang dimilik i oleh negara sebagai organisasi
kekuasaan yang mewak ili rakyat Indonesia
dalam rangka pengaturan, pengurusan,
pengelolaan, dan pengawasan di bidang
pertanahan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah mengusulkan menyesuaikan Pengertian
Hak Menguasai Negara yaitu:
1. menghapus frasa “yang dimilik i oleh” dengan

pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan
penafsiran bahwa negara itu sebagai pemilik
tanah (Negara bukan subjek hak atas tanah
dalam hukum tanah nasional). Menguasai tidak
sama dengan memilik i;

2. menambahkan frasa “di bidang pertanahan“
setelah frasa “Hak Menguasai Negara”;

3. mengubah kata “rakyat” menjadi kata “bangsa”;
4. disesuaikan pula dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 001-021-022/ PUU-I/ 2003
tentang Pengujian UU Ketenagalistrikan,
Putusan Nomor 002/ PUU-I/ 2003 tentang
pengujian UU Minyak dan Gas Bumi, Putusan
Nomor 058-059-060-063/ PUU-II/ 2004 dan
008/ PUU-III/ 2005 tentang pengujian UU
Sumber Daya Air, Putusan Nomor 013-
021/ PUU-III/ 2005 tentang pengujian UU
Kehutanan/ Pertambangan Di Hutan Lindung.

5. Hak Menguasai Negara di bidang pertanahan
adalah kewenangan negara sebagai organisasi
kekuasaan yang mewak ili bangsa Indonesia
untuk merumuskan kebijakan, melakukan
pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan
pengelolaan, dan melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. 19. Pemerintah mengusulkan penambahan definisi
mengenai “Penyelenggaraan Penataan Ruang” sesuai
dengan UU Nomor 26 Tahun 2007.

4. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah
kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

18. 18. Pemerintah mengusulkan penambahan definisi
mengenai “Ruang” sesuai dengan UU Nomor 26
Tahun 2007.

3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
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sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber
daya alam yang ada di wilayah Masyarakat
Hukum Adat yang bersangkutan yang menjadi
sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi
Provinsi Papua.

lingkungan hidup warganya, yang meliputi hak
untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air
serta isinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

27. 27. 9. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak
dipunyai dengan suatu Hak Atas Tanah

Pemerintah mengusulkan menambahkan frasa
“Undang-Undang ini” setelah UUPA, karena dalam
Undang-Undang ini terdapat penambahan ha katas

12. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dipunyai
dengan suatu Hak Atas Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

26. 26. Pemerintah mengusulkan penambahan definisi
mengenai “Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
dan Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun”.

11. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Hak
Pakai atas Satuan Rumah Susun adalah hak
pemilikan individual atas suatu satuan rumah
susun tertentu, yang meliputi dan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
hak bersama atau bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama, tempat bangunan
rumah susun itu didirikan.

25. 25. 8. Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai Negara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang haknya.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan
bahwa Hak Pengelolaan merupakan hak atas tanah.

10. Hak Pengelolaan adalah Hak atas tanah yang
mempunyai kewenangan bagi pemegang haknya
untuk merencanakan peruntukan dan
penggunaan tanahnya, menggunakan tanah
untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya,
menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut
kepada pihak ketiga dan/ atau bekerja sama
dengan pihak ketiga.

24. 24. 7. Hak Milik , Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk
Bangunan adalah hak sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pemerintah mengusulkan menghapus Hak Sewa
untuk Bangunan dengan pertimbangan bahwa:
1. telah ada pengaturan dalam bentuk Hak Milik

atas satuan rumah susun dengan bentuk
rusunami dan rusunawa;

2. sewa bangunan di atas hak atas tanah bukan
merupakan hak atas tanah tersendiri.

9. Hak Milik , Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, adalah hak sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dan perubahannya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.

23. 23. 6. Hak Atas Tanah adalah kewenangan yang
timbul dari hubungan hukum antara orang
dengan tanah, ruang di atas tanah, dan/ atau
ruang di dalam tanah untuk mempergunakan
tanah yang bersangkutan, demik ian pula ruang
di bawah tanah, air serta ruang di atasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan
penggunaannya.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
dengan:

1. menambah “kata “kewajiban” setelah
kata”kewenangan … ”;

2. mengganti kata “orang” dengan frasa “pemegang
hak”;

3. mengubah kata “mempergunakan” dengan frasa
“menguasai, memilik i, menggunakan, dan
memanfaatkan”; dan

4. menambahkan frasa “maupun tidak langsung”
setelah kata “langsung… ”.

8. Hak Atas Tanah adalah hak dan kewajiban yang
timbul dari hubungan hukum antara pemegang
hak dengan tanah, ruang di atas tanah,
dan/ atau ruang di bawah tanah untuk
menguasai, memilik i, menggunakan, dan
memanfaatkan tanah yang bersangkutan,
demik ian pula ruang di bawah tanah, air, serta
ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung maupun tidak
langsung berhubungan dengan penggunaannya.
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dan/ atau tidak
merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum
Adat.

tanah baru, yakni Hak Pengelolaan. Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dan Undang-Undang ini,
dan/ atau tidak merupakan tanah ulayat
Masyarakat Hukum Adat.

32. 32. 13. Akses Reform adalah pemberian akses bagi
penerima tanah obyek reforma agraria untuk
menggunakan dan memanfaatkan tanahnya

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
akses reform diubah menjadi penataan akses. 17. Penataan Akses adalah pemberian kesempatan

akses permodalan maupun bantuan lain kepada
para penerima tanah hasil reforma agraria serta

31. 31. Pemerintah mengusulkan pengertian tentang
penataan aset, dengan pertimbangan bahwa
penataan aset (aset reform) dilaksanakan terlebih
dahulu sebelum penataan akses (akses reform).

16. Penataan Aset adalah penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan
keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan
tanah.

30. 30. 12. Reforma Agraria adalah penataan struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan Tanah yang lebih berkeadilan
disertai dengan akses reform untuk
kemakmuran rakyat Indonesia.

Pemerintah menambahkan kata “kembali” setelah
kata “penataan”, dengan pertimbangan
mempertegas arti Reforma Agraria.

Selain itu, Pemerintah mengusulkan penambahan
frasa “melalui penataan aset” dan mengubah frasa
“akses reform” menjadi “penataan akses” dengan
pertimbangan bahwa frasa penataan akses lebih
sesuai dengan Bahasa Indonesia, dengan tanpa
mengubah maknanya.

Pengertian Reforma Agraria diambil dari konsep TAP
MPR No. IX Tahun 2001.

15. Reforma Agraria adalah penataan kembali
struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan
melalui penataan aset dan disertai dengan
penataan akses untuk kemakmuran rakyat
Indonesia.

29. 29. 11. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan
aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
yang hidup dan berlaku untuk mengatur
kehidupan Masyarakat Hukum Adat, dan atas
pelanggarannya dikenakan sanksi adat.

Pemerintah mengusulkan mengubah frasa “dan atas
pelanggarannya dikenakan sanksi adat” dengan
frasa “yang keberadaannya ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

14. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan
aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
yang hidup dan berlaku untuk mengatur
kehidupan Masyarakat Hukum Adat, yang
keberadaannya ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. 28. 10. Tanah Ulayat adalah bidang Tanah yang berada
di wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
dengan pertimbangan disesuaikan dengan
pengertian Tanah Ulayat dalam Undang-Undang No.
21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi
Provinsi Papua.

13. Tanah Ulayat adalah tanah hak persekutuan
yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat
tertentu atas suatu wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan hidup warganya, yang
meliputi hak untuk memanfaatkan tanah,
hutan, dan air serta isinya, yang keberadaannya
ditetapkan sesuai peraturan perundang-
undangan.
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secara optimal baik untuk bidang pertanian
maupun non pertanian.

pemilik tanah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan
tanah.

39. 39. 18. Pengadilan Pertanahan adalah pengadilan
khusus yang dibentuk di lingkungan
pengadilan negeri yang berwenang memeriksa,

Pemerintah mengusulkan mengubah kata
“pertanahan” dengan frasa “agraria/ pertanahan
dan tata ruang”.

24. Pengadilan Pertanahan adalah pengadilan
khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan
negeri yang berwenang memeriksa, mengadili,

38. 38. Pemerintah mengusulkan penambahan pengertian
”Menteri”.

23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang
agraria/ pertanahan dan tata ruang, termasuk
menyelenggarakan kewenangan memberikan
pendapat hukum yang berkaitan dengan hal-hal
teknis di bidang agraria/ pertanahan dan tata
ruang.

37. 37. Pemerintah mengusulkan penambahan pengertian
mengenai “Kementerian”.

22. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.

36. 36. 17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Tetap 21. Tetap

35. 35. 16. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wak il Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetap 20. Tetap

34. 34. 15. Penerima TORA adalah orang yang memenuhi
persyaratan dan ditetapkan untuk menerima
TORA.

Tetap 19. Tetap

33. 33. 14. Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya
disingkat TORA adalah Tanah yang dikuasai
oleh negara untuk didistribusikan atau
diredistribusikan dalam rangka Reforma
Agraria.

Tetap 18. Tetap.
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mengadili, dan memberi putusan terhadap
perkara pertanahan.

dan memberi putusan terhadap perkara
agraria/ pertanahan dan tata ruang.

45. 45. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
baru mengenai definisi “Majelis Pengawas Profesi”,
dengan pertimbangan bahwa keberadaan Majelis

30. Majelas Pengawas Profesi adalah suatu badan
yang mempunyai kewenangan dan kewajiban
untuk melaksanakan pembinaan dan

44. 44. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
baru mengenai definisi “Mediator Pertanahan
Berlisensi”, dengan pertimbangan bahwa
keberadaan Mediator Pertanahan Berlisensi
dibutuhkan sebagai mitra kerja pemerintah
sebagaimana halnya PPAT

29. Mediator Pertanahan Berlisensi adalah pihak
yang memilik i Sertifikat Mediator sebagai pihak
netral yang membantu Para Pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai
kemungk inan penyelesaian sengketa pertanahan
di luar pengadilan dengan tanpa menggunakan
cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian.

43. 43. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
baru mengenai definisi “Penilai Pertanahan
Berlisensi”, dengan pertimbangan bahwa
keberadaan Penilai Pertanahan Berlisensi
dibutuhkan sebagai mitra kerja pemerintah
sebagaimana halnya PPAT

28. Penilai Pertanahan Berlisensi yang selanjutnya
disebut Penilai adalah penilai pemerintah
maupun penilai publik , yang telah menempuh
pedidikan profesi penilai yang melakukan
penilaian pertanahan secara independen dan
professional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

42. 42. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
baru mengenai definisi “Surveyor Kadaster
Berlisensi”, dengan pertimbangan bahwa
keberadaan Surveyor Kadaster Berlisensi
dibutuhkan sebagai mitra kerja pemerintah
sebagaimana halnya PPAT.

27. Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja
Kementerian di bidang pengukuran dan
pemetaan tanah yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri, yang terdiri dari
Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor
Kadaster.

41. 41. L ihat DIM 40. 26. Akta PPAT adalah akta autentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT
ditempat akta itu dibuat, menurut bentuk dan
tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

40. 40. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
baru mengenai definisi “Pejabat Pembuat Akta
Tanah” dengan mengacu kepada Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan
dengan Tanah.

25. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya
disingkat PPAT adalah pejabat umum atau
pejabat kementerian yang berwenang untuk
membuat akta autentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan
memilik i kewenangan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
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Pengawas Profesi dibutuhkan sebagai kontrol
pelaksanaan jasa profesi pertanahan.

pengawasan terhadap mitra kerja Kementerian.

54. 54. d. fungsi sosial dan ekologis; Pemerintah mengusulkan penambahan frasa
“ekonomi yang berkeadilan” dan “serta kemanfaatan
tanah secara optimal”, dengan pertimbangan bahwa
pengaturan pertanahan harus mendukung
kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan mengatasi kesenjangan antar kelompok
penduduk dalam hal ketimpangan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Selain itu penggunaan dan pemanfaatan tanah
harus efisien, optimal dan lestari. Misalnya pilihan
antara sawit dengan tebu, apabila yang paling

e. fungsi sosial, ekonomi yang berkeadilan dan
ekologis, serta kemanfaatan tanah secara
optimal;

53. 53. c. pengakuan dan perlindungan Masyarakat
Hukum Adat;

Pemerintah mengusulkan:
1. penambahan frasa “Tanah Ulayat”;
2. urutan huruf, menjadi huruf d.

d. pengakuan Tanah Ulayat dan Masyarakat
Hukum Adat;

52. 52. Pemerintah mengusulkan penambahan asas
“penguatan Hak Menguasai Negara”

c. penguatan Hak Menguasai Negara;

51. 51. b. Kenasionalan; Pemerintah mengusulkan dihapus karena telah
diakomodir dalam huruf a.

dihapus

50. 50. a. Kebangsaan; Tetap a. kebangsaan, kenasionalan dan perekat bangsa;

49. 49. Pasal 2

Pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan
pengawasan Pertanahan berdasarkan asas:

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional.

Pasal 2

Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas:

48. 48. BAB II

ASAS

Pemerintah mengusulkan BAB II dihapus, karena
Asas dan Tujuan tidak perlu dimuat dalam BAB
tersendiri, sesuai dengan petunjuk nomor 98
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dihapus

47. 47. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
baru mengenai Bank Tanah.

32. Bank Tanah adalah badan hukum yang
melakukan multifungsi kegiatan perencanaan,
perolehan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

46. 46. Pemerintah mengusulkan penambahan definisi
‘orang” karena sering disebut dalam pasal.

31. Orang adalah setiap orang perseorangan
termasuk badan hukum.
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efisien tebu, maka dimanfaatkan untuk tebu, atau
antara padi dengan jagung, antara penggunaan
hutan belukar dengan komoditas pangan.

Pemerintah juga mengusulkan urutan huruf,
menjadi huruf e.

63. 62. Pasal 3

(1) Negara sebagai organisasi kekuasaan dari
rakyat Indonesia memilik i Hak Menguasai atas
Tanah dalam rangka mencapai sebesar-besar

Pemerintah mengusulkan penambahan substansi,
disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun
1960 (UUPA) dan UU 26 Tahun 2007 tentang

Pasal 4

(1) Negara sebagai pelaksana kewenangan hak
bangsa menyelenggarakan hak menguasai
negara atas tanah dan ruang dalam rangka

62. 61. Bagian Kesatu

Hubungan Negara dengan Tanah

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa
“Hukum Antara” setelah frasa “Hubungan”, karena
hubungan yang ada adalah hubungan hukum.

Bagian Kedua

Hubungan Hukum antara Negara dengan Tanah

61. Pasal 3

(1) Hubungan hukum antara bangsa Indonesia
dengan tanah merupakan hak bangsa yang
bersifat abadi.

(2) Hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwujud dalam bentuk Hak Menguasai
Negara.

60. 60. Pemerintah mengusulkan “Bagian Kesatu”
Hubungan Hukum antara Bangsa dengan Tanah,
sesuai dengan Pasal 1 UUPA.

Bagian Kesatu
Hubungan Hukum

antara Bangsa dengan Tanah

59. 59. BAB III

HUBUNGAN NEGARA, MASYARAKAT HUKUM
ADAT, DAN ORANG DENGAN TANAH

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa “…
BANGSA” setelah frasa “HUBUNGAN” sesuai dengan
Pasal 1 UUPA.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANGSA, NE GARA,
MASYARAKAT HUKUM ADAT, DAN ORANG DENGAN

TANAH

58. 58. h. asas umum pemerintahan yang baik . Tetap, menjadi huruf f. f. tetap.

57. 57. g. perencanaan dalam penggunaan Tanah; dan Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus

56. 56. f. keanekaragaman dalam kesatuan hukum; Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus

55. 55. e. keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan
Tanah;

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa
“kepastian hukum” dan “serta unifikasi hukum”,
dan mengusulkan urutan huruf menjadi huruf b.

b. kepastian hukum, keadilan perolehan dan
pemanfaatan tanah, serta harmonisasi hukum
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kemakmuran rakyat. Penataan Ruang. mewujudkan sebesar-besar kemakmuran
rakyat.

71. 70. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. d. penataan keagrariaan;

e. pengadaan tanah;

f. pengendalian penguasaan tanah;

g. pencegahan dan penyelesaian sengketa,

70. 69. d. hubungan hukum antara orang dan
perbuatan hukum mengenai Tanah.

Pemerintah mengusulkan dihapus, karena sudah
diakomodir dalam huruf c usulan pemerintah.

69. 68. c. Hak Atas Tanah yang dapat dipunyai oleh
orang-perseorangan dan badan hukum; dan

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional c. penyelenggaraan hubungan hukum
keagrariaan;

68. 67. b. persediaan dan pemeliharaan Tanah; Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. b. pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur keagrariaan;

67. 66. a. rencana peruntukan, penggunaan, dan
pemanfaatan Tanah sesuai Rencana Tata
Ruang Wilayah;

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
penyelenggaraan penataan ruang meliputi
perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.

a. penyelenggaraan penataan ruang;

66. 65. (2) Hak Menguasai Negara atas Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi
kewenangan untuk mengatur, mengurus,
mengelola, dan mengawasi:

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional
disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 001-021-022/ PUU-I/ 2003 tentang Pengujian
UU Ketenagalistrikan, Putusan Nomor 002/ PUU-
I/ 2003 tentang pengujian UU Minyak dan Gas
Bumi, Putusan Nomor 058-059-060-063/ PUU-II/
2004 dan 008/ PUU-III/ 2005 tentang pengujian UU
Sumber Daya Air, Putusan Nomor 013-021/ PUU-
III/ 2005 tentang pengujian UU
Kehutanan/ Pertambangan Di Hutan Lindung.

(4) Hak Menguasai Negara atas Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan
kewenangan untuk merumuskan kebijakan,
melakukan pengaturan, pengurusan,
pengelolaan, dan pengawasan di bidang:

65. 64. Pemerintah mengusulkan penambahan ayat dengan
pertimbangan perlunya penegasan kewenangan dari
Hak Menguasai Negara.

(3) Hak Menguasai Negara atas Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku atas tanah
negara dan tanah hak .

64. 63. Pemerintah mengusulkan penambahan ayat dengan
pertimbangan perlunya kepastian pelaksana
kewenangan hak menguasai negara agar tidak
terjadi tumpang tindih kewenangan.

(2) Kewenangan Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian.
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konflik dan perkara agraria/ pertanahan,
pemanfaatan ruang, dan tanah;

h. pembinaan profesi bidang agraria/
pertanahan dan tata ruang; dan

i. tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

75. L ihat DIM No. 71 (4) Dalam rangka mewujudkan keadilan dalam
pemanfaatan ruang, Pemerintah menetapkan
insentif dan disinsentif ak ibat perubahan tata
ruang yang menyebabkan perubahan nilai tanah
yang bersangkutan.

74. L ihat DIM No. 71 (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan
kawasan yang mempunyai fungsi utama lindung
dan budi daya, termasuk kawasan strategis,
ruang terbuka hijau dan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.

73. L ihat DIM No. 71 (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terintegrasi oleh Kementerian.

72. 71. Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal
tentang penyatuan kewenangan antara penataan
ruang dan pengelolaan pertanahan, dengan
pertimbangan agar terwujud kesatuan hukum
dalam pengelolaan sumber daya agraria, sesuai
dengan amanah TAP MPR No IX / 2001.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a
dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan
tanah dan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan
berlandaskan Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam
penggunaan sumber daya alam dan sumber
daya buatan dengan memperhatikan sumber
daya manusia; dan

c. terwujudnya pelindungan fungsi tanah dan
ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan ak ibat pemanfaatan
tanah dan ruang.
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81. 76. Pemerintah mengusulkan penambahan ayat baru
mengenai kewenangan Pemerintah Desa sesuai

(5) Pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dengan mengingat ketentuan pada

80. 75. (3) Pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah
dan/ atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pembagian kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah mengusulkan perubahan subsatnsi
dengan pertimbangan menyesuaikan dengan
ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan UU No. 2 Tahun 2012.

(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pemberian Izin Lokasi;
b. penetapan Lokasi Bagi Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum;
c. penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
d. penetapan subyek dan obyek Redistribusi

Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;

e. penetapan Tanah Ulayat Masyarakat
Hukum Adat;

f. pemanfaatan tanah kosong;
g. penerbitan Izin Membuka Tanah; dan
h. perencanaan Penggunaan Tanah.

79. 74. (2) Pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah
dan/ atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga
yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pertanahan.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
untuk mempertegas pelaksanaan kewenangan yang
menjadi urusan Pemerintah dan kewenangan yang
menjadi urusan Pemerintah Daerah.

(3) Pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

78. 73. L ihat DIM 72. (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa.

77. 72. Pasal 4

(1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh
Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi,
dengan pertimbangan pelaksana kewenangan di
bidang pertanahan pada dasarnya adalah
Pemerintah. Namun kewenangan tersebut dapat
didelegasikan kepada Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh
Pemerintah.

76. L ihat DIM No. 71 (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan,
perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
serta penetapan insentif dan disinsentif
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

ayat (2) dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

86. 81. a. menyusun rencana peruntukan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai

Tetap a. tetap;

85. 80. (2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberikan kewenangan untuk :

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberikan kewenangan kepada
pemegangnya untuk :

84. 79. Pasal 5

(1) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh
instansi Pemerintah dan/ atau Pemerintah
Daerah dengan Hak Pengelolaan.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
dengan pertimbangan bahwa tanah Hak pengelolaan
dapat diberikan juga kepada Badan Usaha Milik
Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Pengelola dan Badan Layanan Umum instansi
Pemerintah/ Pemerintah Daerah, Badan Hukum
Milik Negara/ Daerah, bank tanah dan Masyarakat
Hukum Adat.

(Pasal 40)

(1) Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada
instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Pengelola dan Badan Layanan
Umum instansi Pemerintah/ Pemerintah
Daerah, Badan Hukum Milik Negara/ Daerah,
bank tanah dan Masyarakat Hukum Adat.

83. 78. Bagian Kedua

Hak Pengelolaan

Pemerintah mengusulkan pembahasan dan
penempatan materi/ substansi Hak Pengelolaan
dalam “BAB HAK ATAS TANAH” dengan
pertimbangan bahwa Hak Pengelolaan merupakan
Hak atas Tanah.

82. 77. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai Tanah Negara adalah Tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara, bukan merupakan
tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah
wakaf, Barang Milik Negara/ Daerah/ Desa atau
BUMN/ BUMD, dan Tanah yang telah ada
penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak
atas tanah (yang dimaksud dengan “Tanah yang
telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan
hak atas tanah” adalah penguasaan tanah negara
oleh orang dengan itikad baik , tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
tidak ada keberatan dari pihak lain).

Pasal 7

Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) terdiri atas:

a. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

b. Tanah yang bukan merupakan tanah ulayat
Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, Barang
Milik Negara/ Daerah/ Desa atau BUMN/ BUMD;
dan

c. Tanah yang telah ada penguasaan dan belum
dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.
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dengan rencana tata ruang wilayah; dan

93. 88. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. (6) Pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tetap menjamin kepastian hukum atas Hak
atas Tanahnya;b. tidak boleh mengganggu kelangsungan

92. 87. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
baru dengan pertimbangan untuk mengatasai
permasalahan penguasaan tanah (okupasi) oleh
pihak lain.

(5) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan
tanah dan ruang serta penerapan fungsi sosial,
ekonomi yang berkeadilan, ekologi dan
menjamin kepastian haknya, Hak Pengelolaan
dapat dilekatkan di bawah Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai skala
besar, baik diberikan secara bersama-sama
maupun setelah terbitnya Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
dimaksud.

91. 86. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
baru yang mengatur mengenai tanah yang dapat
diberikan Hak Pengelolaan.

(4) Hak Pengelolaan diberikan atas:

a. Tanah Negara; atau
b. Tanah Ulayat.

90. 85. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. e. menentukan tarif dan menerima uang
pemasukan/ ganti rugi dan/ atau uang wajib
tahunan dari pihak ketiga, yang standar
harga umumnya ditetapkan oleh Pemegang
Hak Pengelolaan.

89. 84. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. d. melepaskan tanahnya kepada pihak ketiga
apabila diberikan dengan hak milik atau
Hak Pakai Selama Digunakan; dan

88. 83. b. menyerahkan pemanfaatan bagian Tanah
Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak
ketiga.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. c. menyerahkan pemanfaatan bagian atau
seluruh tanah Hak Pengelolaan tersebut
kepada pihak ketiga dengan sesuatu hak
atas tanah tertentu;

87. 82. Pemerintah mengusulkan substansi baru dengan
pertimbangan bahwa pemegang Hak Pengelolaan
dapat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya
sendiri untuk keperluan pelaksanaan tugas dan
fungsinya.

b. menggunakan dan memanfaatkan tanah
Hak Pengelolaan untuk keperluan
pelaksanaan tugas dan fungsinya;
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usahanya; dan
c. harus berdasarkan prinsip saling

menguntungkan.

101 93. (2) Di atas Hak Pengelolaan yang Pemerintah mengusulkan dihapus. (Pasal 42)

100 92. Pasal 7

(1) Penyerahan pemanfaatan bagian Tanah Hak
Pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
dilakukan dengan keputusan penyerahan
pemanfaatan Tanah.

Pemerintah mengusulkan dihapus (1) dihapus.

99. c. berorientasi pada pelayanan publik . Pemerintah mengusulkan dihapus c. dihapus

98. b. seluruh modalnya dimilik i Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dan merupakan
kekayaan negara yang tidak dipisahkan; dan

Pemerintah mengusulkan dihapus b. dihapus

97. a. badan hukum milik negara atau milik
daerah;

Pemerintah mengusulkan dihapus a. dihapus;

96. 91. (3) Badan hukum dapat menjadi pemegang Hak
Pengelolaan melalui Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dan harus memenuhi
persyaratan:

Pemerintah mengusulkan dihapus. (3) dihapus

95. 90. (2) Pernyataan bahwa penyusunan rencana untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditegaskan dalam surat keputusan pemberian
Hak Pengelolaan.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (2) Rencana peruntukan, penggunaan, dan
pemanfaatan Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditegaskan dalam surat
keputusan pemberian Hak Pengelolaan.

94. 89. Pasal 6

(1) Kewenangan penyusunan rencana peruntukan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dilaksanakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemegang
Hak Pengelolaan.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional
menghapus kata “pokok”, dengan pertimbangan
bahwa istilah yang digunakan saat ini adalah tugas
dan fungsi.

(Pasal 41)

(1) Kewenangan penyusunan rencana peruntukan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
huruf a dilaksanakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi pemegang Hak
Pengelolaan.
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pemanfaatannya diserahkan kepada pihak
ketiga dapat diajukan permohonan Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai Dengan J angka
Waktu.

(1) Tanah Hak Pengelolaan yang pemanfaatannya
diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian
atau seluruhnya, dapat diberikan di atasnya
dengan Hak Milik , Hak Guna Bangunan, Hak
Guna Usaha dan/ atau Hak Pakai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

105 97. Bagian Ketiga
Hak Ulayat Masyarakat

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. Bagian Ketiga
Hubungan Hukum antara Masyarakat Hukum Adat

104 96. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (Pasal 43)

(1) Dalam hal di atas tanah Hak Pengelolaan
diberikan Hak Milik , bagian Tanah Hak
Pengelolaan yang diberikan dengan Hak Milik
dilepaskan kepada negara.

(2) Hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya diberikan untuk perumahan dan
pertanian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanah Hak
Pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

103 95. (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah orang yang kepentingannya menjadi
ruang lingkup tugas pokok dan fungsi
pemegang Hak Pengelolaan.

Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus.

102 94. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (2) J angka waktu Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan
jangka waktu perizinan atau perjanjian
kerjasama.

(3) Dalam hal hak atas tanah yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga akan dialihkan atau
dibebani hak tanggungan, termasuk
perpanjangan atau pembaruan hak atas
tanahnya wajib memperoleh persetujuan
tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.

(4) Dalam hal Hak atas Tanah yang berada di atas
Hak Pengelolaan telah berakhir, maka tanahnya
kembali menjadi tanah Hak Pengelolaan.
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Hukum Adat dengan Tanah

116 108. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi,
dengan pertimbangan untuk mendorong Pemerintah
Daerah agar mengukuhkan keberadaan masyarakat
hukum adat.

(4) Pengukuhan keberadaan hak ulayat Masyarakat
Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

115 107. c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Tetap c. Tetap

114 106. b. sesuai dengan perkembangan masyarakat;
dan

Tetap b. Tetap

113 105. a. masih hidup; Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional
untuk mempertegas kriteria persyaratan Masyarakat
Hukum Adat, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa.

a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat
teritorial, genealogis, maupun yang bersifat
fungsional;

112 104. (3) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus
memenuhi syarat:

Tetap (3) Tetap

111 103. d. kewenangan untuk mengatur secara
bersama-sama pemanfaatan tanah di
wilayah Masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan, berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Tetap d. Tetap

110 102. c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan
Masyarakat Hukum Adat dengan
wilayahnya; dan

Tetap c. Tetap

109 101. b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung; Tetap b. Tetap

108 100. a. Masyarakat Hukum Adat; Pemerintah perubahan redaksional yakni kata
”lembaga” setelah kata ”Masyarakat dan ...”

a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;

107 99. (2) K riteria tertentu masih berlangsungnya Hak
Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi unsur:

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (2) K riteria tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi unsur adanya:

106 98. Pasal 8

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui
dan melindungi Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat atas Tanah di wilayahnya yang masih
berlangsung sesuai dengan kriteria tertentu.

Tetap Pasal 8

(1) Tetap
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123 115. b. tanahnya kembali dalam penguasaan negara
jika Masyarakat Hukum Adat yang

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. b tanahnya kembali menjadi Tanah Negara,
jika Masyarakat Hukum Adat yang

122 114. a. tanahnya kembali dalam penguasaan
Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan;
atau

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional a tanahnya kembali menjadi Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan;

121 113. (2) Dalam hal Hak Atas Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya
berakhir atau hapus karena sebab tertentu,
maka:

Tetap (2) Tetap

120 112. Pasal 9
(1) B idang Tanah yang berasal dari Tanah Ulayat

sebelum berlakunya Undang-Undang ini sudah
dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum
dengan Hak Atas Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan
tata cara yang berlaku, tetap diakui
berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional
kata “perseorangan” menjadi “pemegang hak”.

Pasal 10

(1) B idang Tanah yang berasal dari Tanah Ulayat
sebelum berlakunya Undang-Undang ini sudah
dipunyai oleh pemegang hak dengan Hak Atas
Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, atau sudah diperoleh
menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku,
tetap diakui berdasarkan Undang-Undang ini.

119 111. Pemerintah mengusulkan penambahan pasal
tentang pengukuran dan pemetaan secara kadastral
batas-batas wilayah tanah Hak Ulayat serta
pemberian Hak Milik bersama atau Hak Pengelolaan
atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
yang bersangkutan, demi kepastian batas, letak dan
kepastian hukum atas Tanah ulayat.

Pasal 9

(1) Pengukuhan keberadaan Hak Ulayat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
dilaksanakan setelah penetapan batas-batas
wilayah tanah Hak Ulayat dimaksud dan
pengukuran serta pemetaannya secara
kadastral.

(2) Wilayah tanah Hak Ulayat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), baik yang telah
dikukuhkan maupun yang akan dikukuhkan
berdasarkan undang-undang ini, oleh
Pemerintah dapat diberikan Hak Milik bersama
atau Hak Pengelolaan atas nama Masyarakat
Hukum Adat yang bersangkutan.

118 110. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) berlaku mutatis
mutandis bagi Desa Adat.

117 109. (4) Kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk
mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Hukum Adat setempat dengan tetap
memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional.

Mengubah frasa “tetap memperhatikan ketentuan
Undang-Undang ini” menjadi “dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.

(5) Kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk
mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Hukum Adat setempat dan tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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bersangkutan sudah tidak ada lagi. bersangkutan sudah tidak ada lagi; atau

129 121. Pasal 11
(1) Perolehan Hak Milik oleh perseorangan di

wilayah Masyarakat Hukum Adat dilakukan

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
kata ”Perolehan” diganti menjadi ”Pemberian” dan
kata ”oleh” diganti ”kepada”, serta menambahkan
frase “setelah memperoleh persetujuan tertulis dan

Pasal 12
(1) Pemberian Hak Milik kepada perorangan di

wilayah Masyarakat Hukum Adat dilakukan
setelah memperoleh persetujuan tertulis dan

128 120. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. (3) Dalam hal Hak Atas Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya
berakhir dan Lembaga dan Masyarakat Hukum
Adat yang bersangkutan masih ada, permohonan
perpanjangan atau pembaruannya dapat
diajukan setelah memperoleh persetujuan
tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan.

127 119. (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi
untuk mengajukan permohonan Hak Atas
Tanah kepada instansi yang berwenang.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai syarat untuk
mengajukan permohonan Hak Atas Tanah
kepada Kementerian.

126 118. Pasal 10

(1) Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai kepada badan
hukum di wilayah Masyarakat Hukum Adat
dilakukan dengan syarat kegiatan usaha yang
akan dilakukan mendukung kepentingan
Masyarakat Hukum Adat, memelihara
lingkungan hidup, dan pemberiannya dilakukan
setelah memperoleh persetujuan tertulis dari
Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional.

Pasal 11

(1) Hak atas Tanah dapat diberikan di atas tanah
hak ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui
perjanjian kerjasama yang dibuat secara
autentik .

125 117. (3) J ika Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) jangka waktunya
berakhir dan Masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan masih ada, permohonan
perpanjangan atau pembaruannya dapat
diajukan setelah memperoleh persetujuan
tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan.

Tetap (3) J ika Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) jangka waktunya
berakhir dan Lembaga dan Masyarakat Hukum
Adat yang bersangkutan masih ada,
permohonan perpanjangan atau pembaruannya
dapat diajukan setelah memperoleh persetujuan
tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan.

124 116. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. c tanahnya kembali menjadi Tanah Negara,
jika Masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan melepaskan Tanah Hak
Ulayatnya.
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sesuai dengan tata cara hukum adat
Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

pelepasan menjadi Tanah Negara dari Masyarakat
Hukum Adat”.

pelepasan menjadi Tanah Negara dari
Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tata
cara hukum adat Masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan.

132 124. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai pembatasan jangka waktu berlakunya
konversi untuk :

a. kepastian hukum, karena konversi hak atas
tanah telah berakhir pada saat diundangkannya
UUPA, namun dihidupkan (diberlakukan)
kembali oleh Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; danb. menutup terjadinya spekulasi maupun kegiatan
mafia tanah yang berupaya “menghidupkan
kembali” hak -hak lama era penjajahan/ kolonial
untuk “menggugat” asset pemerintah/ daerah
maupun hak masyarakat yang telah ditebitkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka ketertiban dan kepastian hukum
atas tanah, Pemerintah menetapkan Hak Atas
Tanah.

(2) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terjadi karena undang-undang dan
melalui penetapan Pemerintah.

(3) Hak Atas Tanah yang terjadi karena undang-
undang adalah Hak Atas Tanah berdasarkan
ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

(4) Ketentuan konversi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terjadi dan berakhir pada saat
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berlaku bagi:
a. semua bekas Hak Barat atas tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Pasal
III, Pasal IV , Pasal V , dan Pasal V I
Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria; dan

131 123. Bagian Keempat
Hubungan Hukum antara Orang dengan Tanah

130 122. (2) Hak Milik yang diperoleh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
dengan mengubah kata “diperoleh” menjadi
“diberikan, menambahkan frase “tidak lagi menjadi
Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, dan
mengubah kata “dapat” menjadi “wajib”, karena
pendaftaran wajib dilaksanakan.

(2) Hak Milik yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak lagi menjadi Tanah
Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan wajib
didaftarkan pada Kementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 22 -

b. semua bekas hak milik Adat atau hak yang
memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan hak milik yang telah dikonversi
menjadi Hak Milik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal II dan Pasal V II Ketentuan-
Ketentuan Konversi Undang Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

(6) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) belum didaftar, maka:
a. penetapan haknya dilakukan melalui

pemberian hak atas tanah Negara, dalam hal
berasal dari tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a; atau

b. penetapan haknya dilakukan melalui
pengakuan hak , dalam hal berasal dari
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b.

(7) Penetapan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
a. paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-

undang ini berlaku; atau
b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam huruf a tanahnya belum
didaftar, maka penetapan haknya dilakukan
melalui pemberian hak atas tanah Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
a.

(8) Hak Atas Tanah yang terjadi melalui penetapan
Pemerintah sebagamana dimaksud pada ayat (2)
merupakan Hak atas Tanah berdasarkan
keputusan pemberian hak oleh Pemerintah yang
berasal dari Tanah Negara, tanah Hak Milik ,
tanah Hak Pengelolaan atau Tanah Ulayat.

135 127. Pasal 12 Pemerintah mengusulkan dihapus, dengan

134 126. Bagian Kesatu

Prinsip Hak Atas Tanah

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. Bagian Kesatu

Prinsip Penguasaan dan Pemilikan Tanah

133 125. BAB IV

HAK ATAS TANAH

Tetap

Penyesuaian BAB menjadi BAB III

Tetap
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(1) Penguasaan, pemilikan, penggunaan,
pemanfaatan, dan pemeliharaan Tanah
didasarkan pada asas, norma, dan lembaga
yang terdapat dalam Hukum Adat sebagai
sumber utama.

pertimbangan bahwa sumber utama prinsip Hak
atas Tanah berdasarkan asas-asas hukum adat
yang mengandung unsur-unsur nasionalitas dan
kebutuhan masyarakat modern, yaitu hukum adat
yang telah dibersihkan dari cacat-cacatnya (yang
telah di-saneer) dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional maupun Negara Kesatuan
Repubik Indonesia (Prof. Boedi Harsono).

(1) Dihapus

142 134. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat diberikan hak penggunaan
ruang di atas tanah dan hak penggunaan ruang
di bawah tanah.

141 133. c. dinyatakan dalam tanda bukti Hak Atas
Tanahnya.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
kata “tanda bukti diubah dengan “sertifikat”.

c dinyatakan dalam sertifikat tanda bukti Hak
Atas Tanahnya.

140 132. b. Tanah dan benda dimaksud dipunyai oleh
pemegang hak yang sama; dan

Tetap b Tetap

139 131. a. secara fisik antara Tanah dengan benda
dimaksud menjadi satu kesatuan;

Tetap a Tetap

138 130. (2) Penguasaan dan pemilikan Tanah dapat
mencakup juga bangunan, tanaman, dan benda
lain yang berkaitan dengan Tanah di atas
dan/ atau di bawahnya, jika:

Tetap (2) Tetap

137 129. Pasal 13

(1) Penguasaan dan pemilikan tanah tidak
mencakup penguasaan dan pemilikan atas
bangunan, tanaman, dan benda lain yang
berkaitan dengan Tanah di atas dan/ atau
dibawahnya.

Tetap Pasal 14

(1) Tetap.

136 128. (2) Asas, norma, dan lembaga Hukum Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjadi pedoman penyelesaian sengketa
pertanahan.

L ihat DIM 127 (2) Dihapus
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147 139. (3) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan luas yang dapat

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional
dengan menyisipkan frasa “jumlah penduduk , luas

(3) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan luas yang dapat
menjamin pemerataan penguasaan dan

146 138. (2) Batas minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan luas yang dapat
menjamin kehidupan yang layak .

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus

145 137. Pasal 14

(1) Pemerintah menentukan batas minimum dan
maksimum penguasaan dan pemilikan Tanah.

(2) Pemerintah menentukan batas maksimum
penguasaan dan pemilikan tanah, baik tanah
pertanian maupun tanah non-pertanian.

144 136. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. Pasal 16

(1) Penguasaan atau pemilikan tanah oleh orang,
baik orang perorangan, badan hukum maupun
gabungan beberapa badan hukum yang berada
dalam satu pengendalian, dilarang melebihi
batas maksimum kepemilikan tanah.

143 135. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai:

1. Hak Atas Tanah yang dipunyai orang mengikuti
atau tergantung status Pemegang Hak Atas
Tanah;

2. kewajiban berperan serta bersama-sama dengan
Pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran
tanah;

3. larangan mendaftarkan tanah dengan nama
orang lain;

4. penerbitan sertifikat tanda bukti hak untuk
menjamin kepastian hukum hak atas tanah; dan

5. pemberian jangka waktu berlakunya Hak Atas
Tanah ditetapkan berdasarkan sifat dan tujuan
serta peruntukan dan penggunaan tanah secara
optimal.

Pasal 15

(1) Hak Atas Tanah yang dapat dipunyai orang,
mengikuti atau tergantung status Pemegang Hak
Atas Tanah dan peruntukan penggunaannya,
sesuai rencana tata ruang wilayah.

(2) Setiap orang yang menguasai dan/ atau memilik i
tanah wajib berperan serta bersama-sama
dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan
pendaftaran tanah.

(3) Setiap orang dilarang mendaftarkan tanahnya
dengan menggunakan nama orang lain yang
bukan pemiliknya.

(4) Dalam rangka menjamin kepastian hukum,
setiap penguasaan dan pemilikan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh
Pemerintah diberikan dengan sesuatu hak atas
tanah dan diterbitkan sertifikat tanda bukti hak
atas tanahnya.

(5) J angka waktu berlakunya Hak Atas Tanah
ditetapkan berdasarkan sifat dan tujuan serta
peruntukan dan penggunaan tanah secara
optimal sesuai dengan keputusan pemberian
Hak Atas Tanahnya.
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menjamin pemerataan penguasaan dan
pemilikan Tanah dengan mendasarkan pada
ketersediaan kawasan budidaya di setiap
kabupaten/ kota.

daerah .́ pemilikan tanah dengan mendasarkan pada
jumlah penduduk , luas daerah, ketersediaan
kawasan budidaya di setiap kabupaten/ kota,
dan faktor lainnya.

152 144. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi,
menyesuaikan dengan UU No. 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Pasal 17

(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan
kedaulatan pangan, setiap tanah pertanian yang
telah ditetapkan sebagai tanah pertanian
pangan berkelanjutan wajib dipertahankan
keberadaan dan fungsinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tanah pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
didaftarkan pada Kementerian.

151 143. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (7) Ketentuan mengenai batas maksimum,
pelepasan tanah kelebihan maksimun, dan
pengenaan pajak progresif diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.

150 142. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (6) Dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah
melebihi batas maksimum, maka pemegang hak
atas tanah wajib melepaskan kelebihan atas
tanahnya, atau dikenakan pajak progresif, atau
menggunakan dan memanfaatkan tanahnya
sesuai kebijakan Pemerintah.

149 141. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (5) Menteri dapat menetapkan penguasaan dan
pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan
ketentuan:

a. untuk kepentingan umum;

b. memberikan manfaat bagi lingkungan; dan

c. dalam rangka mewujudkan ekonomi yang
berkeadilan.

148 140. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (4) Menteri dapat menambah luas maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan pertimbangan kekhususan suatu
daerah.
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(3) Setiap alih fungsi tanah pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin
dari Menteri sesuai dengan syarat yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk pengendalian alih fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat
memberikan insentif dan disinsentif di bidang
pertanahan dan penataan ruang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
persetujuan alih fungsi tanah pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

157 149. c. tidak menutup akses warga masyarakat
untuk melewati bagian dari wilayah Hak
Atas Tanah sesuai dengan norma yang
berlaku.

Pemerintah mengusulkan mengubah kata “wilayah”
menjadi “bidang”, dan menambahkan kalimat “atau
membuat akses lain bagi warga masyarakat apabila
berkaitan dengan aspek keselamatan dan
keamanan”.

c. tidak menutup akses warga masyarakat
untuk melewati bagian dari bidang Hak Atas
Tanah sesuai dengan norma yang berlaku,
atau membuat akses lain bagi warga
masyarakat apabila berkaitan dengan aspek
keselamatan dan keamanan; dan

156 148. b. memelihara kemampuan fisik dan
kelestariannya; dan

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi,
menambahkan kewajiban “menjaga batas
tanahnya” dan “serta tidak menelantarkan
tanahnya”.

b. menjaga batas tanahnya, memelihara
kemampuan fisik dan kelestarian tanah,
serta tidak menelantarkan tanahnya;

155 147. a. menguasai dan menggunakannya sesuai
dengan sifat, tujuan pemberian Hak Atas
Tanah, serta kewajiban yang ditetapkan;

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. a. menguasai, menggunakan dan
memanfaatkan tanahnya secara optimal
sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian
Hak Atas Tanah;

154 146. (2) Pihak yang mempunyai Hak Atas Tanah
berkewajiban untuk :

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

153 145. Pasal 15

(1) Semua Hak Atas Tanah yang memberi
kewenangan untuk menguasai, memilik i,
menggunakan, atau memanfaatkan mempunyai
fungsi sosial dan fungsi ekologis.

Pemerintah mengusukan perubahan redaksional,
menjadi 2 (dua) ayat.

Pasal 18
(1) Semua Hak Atas Tanah menimbulkan hak dan

kewajiban bagi pemegang haknya.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa hak untuk menguasai, memilik i,
menggunakan, atau memanfaatkan sesuai
dengan fungsi sosial, fungsi ekonomi yang
berkeadilan, dan fungsi ekologi.
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165 157. Pasal 18

(1) B idang Tanah berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak
dapat diberikan dengan suatu Hak Atas Tanah
jika:

Pemerintah mengusulkan mengubah substansi
dengan pertimbangan bahwa demi kepastian hukum
dan administrasi pertanahan, semua bidang tanah
wajib didaftar termasuk ruang publik , situs
purbakala, cagar alam, dan konservasi dan lain-
lainnya, baik diberikan dengan Hak Pakai selama
digunakan maupun berupa Tanah Hak Pengelolaan
kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 20

(1) B idang tanah dan kawasan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
sebagai ruang publik , situs purbakala, cagar
alam, dan kawasan lindung dan konservasi,
tidak dapat dialihfungsikan dan wajib
didaftarkan dan dapat diberikan dengan Hak
Pakai selama digunakan atau Hak Pengelolaan
kepada Pemerintah atau pemerintah daerah.

164 156. (3) Penyusunan rencana peruntukan dan
penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat terbuka dan
melibatkan peran serta masyarakat.

L ihat DIM 154 (3) Dihapus

163 155. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat
rencana peruntukan dan penggunaan Tanah
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
yang telah ditetapkan.

L ihat DIM 154 (2) Dihapus

162 154. Pasal 17

(1) Penggunaan dan pemanfaatan Tanah harus
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
yang telah ditetapkan.

Pemerintah mengusulkan dihapus karena substansi
sudah diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun
2007 tentang Penataan Ruang (1) Dihapus

161 153. (2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau usaha
kemitraan lainnya dengan memberikan jaminan
perlindungan hukum terhadap golongan
ekonomi lemah.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
dengan menambahkan kata “korporasi” setelah kata
koperasi.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berbentuk koperasi, korporasi atau usaha
kemitraan lainnya untuk memberikan jaminan
perlindungan hukum dan ekonomi kepada
masyarakat.

160 152. Pasal 16

(1) Pengusahaan Tanah dilakukan oleh pemegang
Hak Atas Tanah atau usaha bersama.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
mengubah kata “pengusahaan” menjadi
“pemanfaatan”.

Pasal 19

(1) Penggunaan dan pemanfaatan Tanah dapat
dilakukan sendiri oleh pemegang Hak Atas
Tanahnya atau dapat dikerjasamakan dengan
pihak lain.

159 151. (3) Penguasaan dan pemanfaatan Hak Atas Tanah
yang bersifat spekulatif dan merugikan
masyarakat tidak diperbolehkan.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional (4) Penguasaan dan pemanfaatan Hak Atas Tanah
dilarang bersifat spekulatif dan merugikan
masyarakat.

158 150. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi d. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan
dalam keputusan penetapan haknya.
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171 163. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai keadaan jika terjadi perubahan rencana
tata ruang wilayah.

Pasal 21

(1) Dalam hal akan terjadi perubahan rencana tata
ruang wilayah dan/ atau rencana penggunaan
lain atas tanah, Pemerintah harus
memberitahukan kepada pemegang hak atas
tanah paling lambat 5 (lima) tahun sebelum
perubahan rencana tata ruang wilayah
dimaksud.

(2) Dalam hal terjadi perubahan rencana tata
ruang wilayah, maka Hak Atas Tanah berubah
menyesuaikan dengan jenis penggunaan tanah
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
dimaksud.

(3) Dalam hal terjadi perubahan rencana tata
ruang wilayah terhadap hak atas tanah yang
diberikan di atas Tanah Negara, maka:

a. apabila tanahnya diambil-alih oleh

170 162. (3) Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah wajib
menyediakan Tanah untuk ditetapkan sebagai
ruang publik dan kawasan konservasi.

Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus

169 161. (2) Pengelolaan ruang publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh badan
hukum publik tidak boleh menghalangi
masyarakat untuk memanfaatkannya.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional.
Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c memberikan
pilihan untuk membuat akses lain bagi warga
masyarakat apabila berkaitan dengan aspek
keselamatan dan keamanan, karena untuk kegiatan
sektor E SDM dalam hal akan memasuk i wilayah
yang sudah ditetapkan menjadi wilayah kegiatan
usaha, tidak mudah bagi setiap orang untuk
memasuk i wilayah tersebut, khususnya terkait
dengan aspek keselamatan dan keamanan.

(2) Pengelolaan bidang tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menutup
akses masyarakat atau dengan mengingat
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (3) huruf c.

168 160. c. secara topografis dan geologis dapat
membahayakan kehidupan manusia, flora
dan fauna yang dilindungi, serta lingkungan
setempat.

L ihat DIM 157 c. Dihapus

167 159. b. ditetapkan sebagai situs purbakala, cagar
alam, dan konservasi; atau

Lihat DIM 157 b. Dihapus

166 158. a. diperuntukkan bagi ruang publik ; L ihat DIM 157 a. Dihapus
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Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka
wajib diberikan ganti kerugian yang layak
yang besarannya ditetapkan oleh Penilai
berdasarkan nilai pada tahun berjalan
sebelum ditetapkannya perubahan rencana
tata ruang wilayah; atau

b. apabila tanahnya masih dapat dikuasai,
dimilik i, digunakan atau dimanfaatkan
oleh Pemegang Hak Atas Tanah, maka
pemegang hak atas tanah bersangkutan
wajib menyerahkan 50% (lima puluh
persen) dari luas bidang tanah yang
terkena perubahan rencana tata ruang
wilayah kepada Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dengan ganti kerugian
paling banyak 100% dari nilai tanah
sebelum perubahan tata ruang secara
bertahap sesuai dengan perubahan
penggunaan tanahnya sebagaimana
tercantum dalam tata ruang;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengambilalihan tanah dan pemberian ganti
kerugian ak ibat perubahan rencana tata ruang
wilayah diatur dalam Peraturan Menteri.

178 170. e. Hak Sewa Untuk Bangunan. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena
Hak Sewa Untuk Bangunan bukan Hak atas Tanah.

dihapus

177 169. d. Hak Pakai; dan Tetap d. Tetap

176 168. c. Hak Guna Bangunan; Tetap c. Tetap

175 167. b. Hak Guna Usaha; Tetap b. Tetap

174 166. a. Hak Milik ; Tetap a. Tetap

173 165. Pasal 19

(1) Hak Atas Tanah terdiri atas:

Tetap Pasal 22

(1) Tetap

172 164. Bagian Kedua

Macam Hak Atas Tanah

Pemerintah mengusulkan mengubah redaksional
dengan menghapus kata “macam”

Bagian Kedua

Tetap
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188 180. (3) Pembebanan Hak Milik dengan Hak Atas Tanah
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Atas
Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (2) Pemberian hak atas tanah di atas Hak Milik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan Akta Perjanjian Pemberian Hak atas
Tanah yang dibuat oleh Kepala Kantor
Pertanahan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
syarat pemberian hak atas tanah di atas Hak
Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

187 179. (2) Hak Milik dapat dibebani dengan Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai dengan jangka waktu,
dan Hak Sewa Untuk Bangunan.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi (1) Di atas Hak Milik dapat diberikan dengan Hak
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak
Pakai dengan jangka waktu tertentu, baik
seluruhnya atau sebagian.

186 178. Pasal 20

(1) Hak Milik tidak dibatasi jangka waktunya dan
dapat menjadi induk dari Hak Atas Tanah lain.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Pasal 23

Dihapus.

185 177. Bagian Ketiga
Hak Milik

Tetap
Penyesuaian sistematika menjadi Paragraf 1

Paragraf 1
Hak Milik

184 176. b. Hak Pakai Selama Digunakan. L ihat DIM No. 175 dihapus

183 175. a. Hak Pakai Dengan J angka Waktu; dan Lihat DIM No. 175 dihapus

182 174. (2) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri atas:

Pemerintah mengusulkan dihapus, karena telah
diatur dalam bagian Hak Pakai.

dihapus

181 173. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. (2) Selain hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), hak lainnya yang berkaitan
dengan tanah wajib didaftar.

180 172. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi,
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun menjadi salah
satu hak atas tanah

f. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

179 171. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi,
Hak Pengelolaan menjadi salah satu hak atas tanah.

e. Hak Pengelolaan; dan
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diatur dalam Peraturan Menteri.

196 188. Pasal 22

(1) Hak Milik terjadi karena: Tetap

Pasal 25

(1) Tetap

195 187. (4) Badan hukum yang tidak mengajukan
perubahan hak dalam jangka waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Hak Miliknya hapus dan tanahnya kembali
dalam penguasaan negara.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus

194 186. (3) Badan hukum yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b, dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun wajib mengajukan permohonan
perubahan Hak Milik menjadi Hak Atas Tanah
sesuai dengan penggunaannya.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi. (3) Badan hukum yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b, maka Hak Miliknya berubah
menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat
(1), dan wajib didaftarkan kembali.

193 185. c. ditetapkan dengan undang-undang atau
peraturan pemerintah.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. c. ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan.

192 184. b. Tanah harus digunakan secara langsung
untuk mendukung kedudukan dan peran
penting sebagaimana dimaksud pada huruf
a; dan

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. b. menggunakan tanah secara langsung untuk
mendukung kedudukan dan peran penting
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

191 183. a. mempunyai kedudukan dan peran penting
dalam pengembangan perekonomian negara,
pendidikan nasional, kebudayaan nasional,
keagamaan, dan/ atau pelayanan sosial;

Pemerintah mengubah redaksional yakni frasa
”perekonomian negara” menjadi ”perekonomian
nasional melalui koperasi” dan menambah frasa
“bank milik pemerintah”.

a. mempunyai kedudukan dan peran penting
dalam pengembangan perekonomian
nasional melalui koperasi, bank milik
pemerintah, pendidikan nasional,
kebudayaan nasional, keagamaan,
dan/ atau pelayanan sosial;

190 182. (2) Pemerintah menetapkan badan hukum tertentu
yang dapat mempunyai Hak Milik dengan
syarat:

Tetap (2) Tetap

189 181. Pasal 21

(1) Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh Warga
Negara Indonesia tunggal.

Pemerintah mengusulkan menghapus kata “tunggal”
setelah frasa “Warga Negara Indonesia… ”, dengan
pertimbangan tidak ada lagi dwi kewarganegaraan
dan menambahkan frasa “dan badan hukum
tertentu”.

Pasal 24

(1) Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh Warga
Negara Indonesia, dan badan hukum tertentu.
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205 197. (2) Peralihan Hak Milik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui jual beli,
penukaran, penghibahan, penyertaan modal,

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
untuk mempertegas bahwa peralihan harus melalui
ak ta PPAT dan kemudian didaftarkan.

(2) Peralihan Hak Milik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui jual beli, tukar menukar,
hibah, pemasukan dalam perusahaan dan

204 196. Pasal 23

(1) Hak Milik dapat dialihkan, diwariskan, dan
dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
yakni menambah frasa “beralih dan” setelah frasa
“Hak Milik dapat”, menambah frasa “kepada pihak
yang memenuhi syarat” setelah kata “dialihkan” dan
menghilangkan kata “diwariskan”.

Pasal 26

(1) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak yang memenuhi syarat, serta dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan.

203 195. (4) Hak Milik yang terjadi karena ketentuan
Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, berlaku terhadap penguasaan
Tanah secara fisik yang dilakukan secara
terbuka, dengan itikad baik , dimanfaatkan
secara terus menerus, serta tidak
dipermasalahkan oleh Masyarakat Hukum Adat
dan/ atau kelurahan/ desa atau yang disebut
dengan nama lain.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus.

202 194. (3) Hak Milik yang terjadi karena penetapan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b melalui keputusan pemberian hak ,
berlaku terhadap Tanah yang dikuasai
langsung oleh negara atas dasar permohonan
Hak Atas Tanah.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (4) Hak Milik yang terjadi karena penetapan
Pemerintah sebagamana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Hak Milik berdasarkan
keputusan pemberian hak oleh Pemerintah yang
berasal dari Tanah Negara, tanah Hak
Pengelolaan atau Tanah Ulayat.

201 193. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (4) sampai dengan ayat (7) berlaku
mutatis mutandis terhadap Konversi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

200 192. (2) Hak Milik yang terjadi karena undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melalui konversi, berlaku terhadap Tanah bekas
Hak Milik adat yang sudah ada sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional (2) Hak Milik yang terjadi karena undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan Hak Milik berdasarkan ketentuan
konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

199 191. c. ketentuan Hukum Adat. Pemerintah mengusulkan dihapus. c. D ihapus

198 190. b. penetapan Pemerintah; dan Tetap b. Tetap

197 189. a. undang-undang; Tetap a. Tetap
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pemberian dengan wasiat, pemberian menurut
Hukum Adat, dan perbuatan lain yang
dimaksudkan sebagai pemindahan Hak Atas
Tanah.

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya
dibuat dengan akta PPAT.

210 202. Pasal 24

(1) Hak Guna Usaha diberikan untuk kegiatan
usaha pertanian, perkebunan, peternakan,
pertambakan, dan budidaya perikanan atau
rumput laut berdasarkan pada penggunaan
Tanah.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional
dengan pertimbangan bahwa Hak Guna Usaha
diberikan sesuai dengan izin penggunaan atau
pemanfaatan tanahnya.

Selain itu mengusulkan menambahkan “sektor
kehutanan” dan “fasilitas pariwisata alam” sebagai
jenis usaha yang dapat diberikan Hak Guna Usaha.

Pasal 27

(1) Hak Guna Usaha diberikan untuk kegiatan
usaha pertanian, perkebunan, sektor
kehutanan, peternakan, budidaya perikanan,
dan fasilitas pariwisata alam sesuai dengan izin
usaha dari instansi yang berwenang.

209 201. Bagian Keempat
Hak Guna Usaha

Tetap
Penyesuaian sistematika menjadi Paragraf 2

Paragraf 2
Hak Guna Usaha

208 200. (5) Hak Milik akan hapus dan Tanah kembali
dalam penguasaan negara atau Hak Ulayat jika
penerima warisan tidak melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus

207 199. (4) Pewarisan Hak Milik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada penerima hak selain yang
ditentukan dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan
jika penerima warisan dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak memperoleh Hak Milik
menjadi Warga Negara Indonesia tunggal atau
mengalihkan hak kepada perseorangan, atau
badan hukum yang memenuhi syarat sebagai
pemegang Hak Milik .

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus

206 198. (3) Peralihan Hak Milik melalui cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada penerima hak ,
selain yang ditentukan dalam Pasal 21 adalah
batal karena hukum, Hak Atas Tanahnya
hapus dan tanahnya kembali dalam
penguasaan negara, atau Hak Ulayat, serta
pembayaran yang telah diterima penjual tidak
dapat dituntut kembali.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi,
dengan pertimbangan bahwa berdasarkan asas
hukum bahwa macam hak atas tanah mengikuti
subyek hak atas tanah dan terkait dengan frasa
”pembayaran yang telah diterima penjual tidak
dapat dituntut kembali” termasuk dalam ruang
lingkup hukum perdata sehingga tidak diatur dalam
Undang-Undang ini.

(3) Peralihan Hak Milik melalui cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada penerima hak yang
tidak memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Milik,
wajib mengalihkan haknya kepada perorangan atau
badan hukum yang memenuhi syarat sebagai
pemegang Hak Milik dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun, atau Hak Milik dimaksud berubah
menjadi Hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 15 ayat (1).
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215 207. a. Warga Negara Indonesia; dan Tetap a. Tetap;

214 206. Pasal 25

(1) Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:

Tetap Pasal 28

(1) Tetap

213 205. (4) Dalam hal Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di wilayah Masyarakat Hukum
Adat, pemberian Hak Guna Usaha dilakukan
setelah diperoleh persetujuan tertulis pelepasan
Hak Ulayat untuk jangka waktu tertentu dari
Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (5) Dalam hal Tanah yang akan diberikan Hak
Guna Usaha berada dalam wilayah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, maka pemberian Hak
Guna Usaha dilakukan oleh Pemerintah setelah
diperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat
Hukum Adat.

212 204. (3) Dalam hal Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berada di kawasan hutan, pemberian
Hak Guna Usaha dilakukan setelah pelepasan
kawasan hutan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
dengan pertimbangan untuk melindungi kawasan
hutan agar tidak berkurang, maka untuk tanah
yang akan diberikan HGU yang terdapat dalam
Kawasan Hutan, kawasan hutan dimaksud
diberikan Hak Pengelolaan Pemerintah, Pemerintah
Daerah atau bank tanah. Setelah itu pemberian
HGU tersebut diberikan setelah diperoleh
persetujuan tertulis dari pemegang Hak
Pengelolaan.

(3) Dalam hal tanah yang akan diberikan Hak
Guna Usaha berada di kawasan hutan, maka:

a. bagian kawasan hutan dimaksud dilepaskan
dari kawasan hutan dan diberikan dengan
Hak Pengelolaan kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah atau bank tanah; dan

b. pemberian Hak Guna Usaha dilakukan oleh
Pemerintah setelah diperoleh persetujuan
tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan
Hak Guna Usaha meliputi kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil, maka:

a. tanah dimaksud diberikan Hak pengelolaan
kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah
atau bank tanah; dan

b. pemberian Hak Guna Usaha dilakukan oleh
Pemerintah setelah diperoleh persetujuan
tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

211 203. (2) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
keputusan pemberian hak di atas Tanah
negara.

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa “Hak
Pengelolaan, Hak Milik , atau Tanah Ulayat”.

(2) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
keputusan pemberian hak di atas Tanah
Negara, Hak Pengelolaan, Hak Milik , atau
Tanah Ulayat.
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223 215. (2) Dalam hal Hak Guna Usaha dialihkan atau Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional (2) Dalam hal Hak Guna Usaha beralih atau

222 214. Pasal 26

(1) Hak Guna Usaha dapat dialihkan atau
diwariskan kepada pihak yang memenuhi
syarat.

Pemerintah mengusulkan menambah frasa “beralih
dan” setelah kata “dapat”, dan menghapus frasa
“atau diwariskan”.

Pasal 29

(1) Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak yang memenuhi syarat.

221 213. (5) Hak Guna Usaha yang tidak dilepaskan atau
dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hapus
karena hukum.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus.

220 212. (4) Dalam hal badan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bubar, pihak pengelola aset badan hukum
diberi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
tanggal pembubaran untuk mengalihkan hak
kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Pemerintah mengusulkan dihapus dengan
pertimbangan telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dihapus

219 211. (3) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun, Hak Guna Usaha
hapus karena hukum.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi. (4) Dalam hal Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dilepaskan atau
dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun,
maka Hak Guna Usaha dimaksud demi hukum
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh
Pemerintah atau bank tanah.

218 210. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. (3) Penerima peralihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib mendaftarkan kembali
haknya.

217 209. (2) Dalam hal pemegang hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a melepaskan
kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga
negara asing, dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak kehilangan kewarganegaraan
Indonesia, wajib melepaskan atau mengalihkan
hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat
sebagai pemegang Hak Guna Usaha.

Tetap (2) Tetap

216 208. b. Badan hukum Indonesia. Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. b. Badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
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diwariskan kepada pihak yang tidak memenuhi
syarat sebagai pemegang hak , terhadap pihak
yang menerima peralihan atau pewarisan
berlaku ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat
(5).

dan rujukan. dialihkan kepada pihak yang tidak memenuhi
syarat sebagai pemegang hak , terhadap pihak
yang menerima peralihan berlaku ketentuan
Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

230 222. (3) Hak Guna Usaha untuk usaha skala besar bagi
badan hukum atau kelompok badan hukum
yang saham mayoritasnya dikuasai oleh 1

Pemerintah mengusulkan dihapus. (3) dihapus

229 221. b. untuk pertanian atau tambak diberikan
dengan luas paling banyak 50 (lima puluh)
hektar.

Pemerintah mengusulkan dihapus. b. dihapus.

228 220. a. untuk semua komoditas perkebunan
diberikan dengan luas paling banyak 10.000
(sepuluh ribu) hektar.

Pemerintah mengusulkan dihapus. a. dihapus;

227 219. (2) Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk 1
(satu) badan hukum atau kelompok badan
hukum yang saham mayoritasnya dikuasai oleh
1 (satu) orang dalam 1 (satu) provinsi dengan
luas paling banyak :

Pemerintah mengusulkan dihapus. (2) dihapus

226 218. Pasal 27

(1) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan luas
paling sedik it 5 (lima) hektar.

Pemerintah mengusulkan dihapus.

(1) dihapus.

225 217. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai jangka waktu Hak Guna Usaha.

Pasal 30

(1) Hak Guna Usaha diberikan dengan jangka
waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dan dapat
diperpanjang dengan jangka waktu 25 (dua
puluh lima) tahun, serta dapat diperbarui
dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) Untuk kebutuhan tertentu, Menteri dapat
menambah jangka waktu Hak Guna Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna
Usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

224 216. (3) Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani Hak Tanggungan.

Tetap (3) Tetap
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(satu) orang yang mencakup seluruh wilayah
Indonesia dapat diberikan paling banyak 10
(sepuluh) kali luas paling banyak Hak Guna
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

238 230. (2) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan:

(2) Tetap.

237 229. Pasal 29

(1) Hak Guna Bangunan diberikan untuk
mendirikan bangunan perkantoran, tempat
tinggal atau permuk iman, industri, perhotelan,
jalan, dan bangunan lainnya.

Tetap Pasal 31

(1) Tetap.

236 228. Bagian Kelima

Hak Guna Bangunan

Tetap

Penyesuaian sistematika menjadi Paragraf 3

Paragraf 3

Hak Guna Bangunan

235 227. Pasal 28

Ketentuan luas paling banyak pemberian Hak Guna
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku untuk pihak
terafiliasi dengan perorangan atau badan hukum
yang mengajukan permohonan Hak Guna Usaha.

Pemerintah mengusulkan dihapus Dihapus

234 226. b. penggunaan teknologi yang sesuai dengan
kegiatan usaha yang dimohonkan untuk
Tanah yang bersangkutan.

Pemerintah mengusulkan dihapus b. dihapus

233 225. a. kepemilikan modal yang besarannya sesuai
dengan luas Tanah yang dimohon; dan

Pemerintah mengusulkan dihapus a. dihapus

232 224. (5) Pemberian Hak Guna Usaha yang luasnya 12
(dua belas) hektar atau lebih harus memenuhi
syarat:

Pemerintah mengusulkan dihapus (5) dihapus

231 223. (4) Pengaturan Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk
perkebunan dengan luas paling banyak 10.000
(sepuluh ribu) hektar pada wilayah provinsi dan
50.000 (lima puluh ribu) hektar untuk seluruh
wilayah Indonesia; atau

Pemerintah mengusulkan dihapus. (4) dihapus



- 38 -

244 236. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (4) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan
Hak Guna Bangunan meliputi kawasan pesisir
dan pulau-pulau kecil, maka:

a. diberikan Hak pengelolaan kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah atau bank
tanah; dan

b. pemberian Hak Guna Bangunan dilakukan
setelah diperoleh persetujuan tertulis dari
pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

243 235. (3) Dalam hal Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berada di kawasan hutan,
pemberian Hak Guna Bangunan dilakukan
setelah pelepasan kawasan hutan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
dengan pertimbangan untuk melindungi kawasan
hutan agar tidak berkurang, maka untuk tanah
yang akan diberikan HGB yang terdapat dalam
Kawasan Hutan, kawasan hutan dimaksud
diberikan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah atau bank tanah. Setelah itu
pemberian HGB tersebut diberikan setelah diperoleh
persetujuan tertulis dari pemegang Hak
Pengelolaan.

(3) Dalam hal tanah yang diberikan Hak Guna
Bangunan berada di kawasan hutan, maka:
a. bagian kawasan hutan dimaksud dilepaskan

dari kawasan hutan dan diberikan dengan
Hak Pengelolaan kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah atau bank tanah; dan

b. pemberian Hak Guna Bangunan dilakukan
setelah diperoleh persetujuan tertulis dari
pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

242 234. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi d. ketentuan tentang perubahan hak sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1).

241 233. c. persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum
Adat jika tanahnya berada di wilayah
Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah mengusulkan mengubah redaksional,
frasa “wilayah Masyarakat Hukum Adat” menjadi
frasa “di atas Tanah Ulayat”

c. persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum
Adat jika tanahnya berada di atas Tanah
Ulayat; atau

240 232. b. perjanjian pemberian hak jika Tanahnya
diberikan di atas Tanah Hak Milik ; atau

Pemerintah mengusulkan menambah frasa “dan
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
pemberian hak oleh Kementerian”.

b. perjanjian pemberian hak jika tanahnya
diberikan di atas tanah Hak Milik , dan
selanjutnya ditetapkan dengan keputusan
pemberian hak oleh Kementerian;

239 231. a. keputusan pemberian hak jika Tanahnya
berasal dari Tanah negara;

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa “atau
Tanah Hak Pengelolaan”

a. keputusan pemberian hak jika tanahnya
berasal dari Tanah Negara atau Tanah Hak
Pengelolaan;
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252 244. (4) Dalam hal badan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bubar, pihak pengelola aset badan hukum
diberi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak

Pemerintah mengusulkan dihapus dengan
pertimbangan telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dihapus.

251 243. (3) Hak Guna Bangunan yang tidak dilepaskan
atau dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
hapus karena hukum.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi. (3) Hak Guna Bangunan yang tidak dilepaskan
atau dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tanahnya demi hukum berubah menjadi tanah
Hak Pakai sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 15 ayat (1), dan oleh yang bersangkutan
wajib didaftarkan kembali.

250 242. (2) Dalam hal pemegang hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a melepaskan
kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga
negara asing, dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak kehilangan kewarganegaraan
Indonesia wajib melepaskan atau mengalihkan
hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
dengan menambahkan frasa “yang bersangkutan”
sebelum frasa “wajib melepaskan”

(2) Dalam hal pemegang hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a melepaskan
kewarganegaraan Indonesia dan menjadi Warga
Negara Asing, dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak kehilangan kewarganegaraan
Indonesia, yang bersangkutan wajib
melepaskan atau mengalihkan hak kepada
pihak lain yang memenuhi syarat.

249 241. b. badan hukum Indonesia. Tetap b. tetap

248 240. a. Warga Negara Indonesia; dan Tetap a. tetap

247 239. Pasal 30

(1) Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada:

Tetap Pasal 32

(1) Tetap.

246 238. (4) Dalam hal pendirian bangunan merupakan
bagian dari keperluan pelaksanaan Hak Guna
Usaha, terhadap penguasaan dan pemanfaatan
Tanahnya tidak diperlukan pemberian Hak
Guna Bangunan.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus.

245 237. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (5) Dalam hal tanah yang akan diberikan Hak
Guna Bangunan berada di atas tanah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka
pemberian Hak Guna Bangunan dilakukan oleh
Pemerintah setelah memperoleh persetujuan
tertulis dari Masyarakat Hukum Adat.
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tanggal pembubaran badan hukum untuk
mengalihkan hak kepada pihak lain yang
memenuhi syarat.

260 252. Pasal 32

Ketentuan luas paling banyak pemberian Hak Guna
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) tidak berlaku untuk pihak terafiliasi dengan
perorangan atau badan hukum yang mengajukan
permohonan Hak Guna Bangunan.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus

259 251. (3) Pemberian Hak Guna Bangunan untuk
kegiatan usaha harus memenuhi syarat
kepemilikan modal yang besarannya paling
sedik it sama dengan luas Tanah yang dimohon.

Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus

258 250. (2) Hak Guna Bangunan diberikan dengan luas
paling sedik it sesuai dengan kebutuhannya dan
paling banyak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus

257 249. c. untuk kawasan industri seluas 200 (dua
ratus) hektar.

Pemerintah mengusulkan dihapus dihapus

256 248. b. untuk kawasan perhotelan/ resort seluas 100
(seratus) hektar; atau

Pemerintah mengusulkan dihapus dihapus

255 247. a. untuk kawasan perumahan seluas 200 (dua
ratus) hektar;

Pemerintah mengusulkan dihapus dihapus

254 246. Pasal 31

(1) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan
luas paling banyak :

Pemerintah mengusulkan untuk dihapus dengan
pertimbangan bahwa pengaturan mengenai luas
maksimum dam minimum akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan

dihapus

253 245. (5) Hak Guna Bangunan yang tidak dilepaskan
atau dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
hapus karena hukum.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus.
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265 257. (3) Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas Tetap (3) Tetap

264 256. (2) Dalam hal Hak Guna Bangunan dialihkan atau
diwariskan kepada pihak yang tidak memenuhi
syarat sebagai pemegang hak , terhadap pihak
yang menerima peralihan atau pewarisan
berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat
(5).

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa
“beralih atau” sebelum kata “dialihkan”.

(2) Dalam hal Hak Guna Bangunan beralih atau
dialihkan kepada pihak yang tidak memenuhi
syarat sebagai pemegang hak , terhadap pihak
yang menerima peralihan berlaku ketentuan
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

263 255. Pasal 33

(1) Hak Guna Bangunan dapat dialihkan atau
diwariskan kepada pihak yang memenuhi
syarat.

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa
“beralih dan” sebelum kata “dialihkan”.

Pasal 35

(1) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat.

262 254. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi Pasal 34

(1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik
diberikan untuk jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) tahun sesuai dengan perjanjian, dan
dapat diperpanjang dan diperbarui berdasarkan
persetujuan pemegang Hak Milik .

(2) Perpanjangan dan pembaruan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai
dengan perjanjian untuk jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah, dan selanjutnya diterbitkan keputusan
pemberian hak atas tanahnya oleh Kementerian.

(4) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik wajib
didaftarkan pada kantor pertanahan.

261 253. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai jangka waktu Hak Guna Bangunan

Pasal 33

(1) Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka
waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun, serta dapat diperbarui untuk
jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Untuk kebutuhan tertentu, Menteri dapat
menambah jangka waktu Hak Guna Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- 42 -

Tanah yang dikuasai oleh negara dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan.

271 263. Pasal 35

(1) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a

Tetap

Perbaikan rujukan pasal
Pasal 37

(1) Tetap

270 262. Pasal 34

Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) dapat digunakan untuk :

a. mendirikan bangunan; dan/ atau

b. melakukan kegiatan usaha pertanian,
perkebunan, peternakan, pertambakan,
budidaya perikanan atau rumput laut
berdasarkan pada penggunaan Tanah.

Tetap

Perbaikan rujukan Pasal

(2) Hak Pakai Dengan J angka Waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak
atas tanah dengan jangka waktu tertentu yang
penggunaannya multi guna, diberikan untuk
tanah dan/ atau Pemegang Hak yang tidak dapat
diberikan dengan Hak Milik , Hak Guna Usaha
atau Hak Guna Bangunan.

(3) Hak Pakai Selama Digunakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai
fungsi dan tujuan pemberian haknya

269 261. Tetap, pindahan dari Pasal 19 ayat (2) Draft DPR Pasal 36

(1) Hak Pakai terdiri dari:

a. Hak Pakai Dengan J angka Waktu; dan
b. Hak Pakai Selama Digunakan.

268 260. Bagian Keenam

Hak Pakai

Tetap

Penyesuaian sistematika menjadi Paragraf 4

Paragraf 4

Hak Pakai

267 259. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna
Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

266 258. (4) Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas
Tanah Hak Milik dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani dengan Hak Tanggungan
apabila diperjanjikan dengan pemilik
Tanahnya.

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa
“dan/ atau disetujui oleh” sebelum frasa “pemilik
tanahnya”.

(4) Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas
tanah Hak Milik dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani Hak Tanggungan apabila
diperjanjikan dengan dan/ atau disetujui oleh
pemilik tanahnya.
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dapat diberikan kepada:

280 272. a. mendirikan bangunan diberikan dengan luas
paling sedik it sesuai dengan kebutuhannya
dan paling banyak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

Pemerintah mengusulkan dihapus a. dihapus

279 271. (2) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a yang
digunakan untuk :

Pemerintah mengusulkan dihapus Dihapus.

278 270. Pemerintah megusulkan penambahan ayat (5)
dengan pertimbangan memperjelas objek tanah
yang dapat diberikan Hak Pakai dengan jangka
waktu.

(4) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai
dengan jangka waktu, adalah tanah di atas:

a. Tanah Negara;
b. Tanah Hak Pengelolaan;
c. Tanah Hak Milik ; dan
d. Tanah Ulayat.

277 269. Pemerintah megusulkan penambahan ayat (4)
dengan pertimbangan perlu diatur lebih lanjut
tentang Hak Pakai untuk WNA dalam Peraturan
Pemerintah

(3) Ketentuan warga negara asing yang dapat
mempunyai Hak Pakai atas tanah diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

276 268. Pemerintah megusulkan penambahan ayat (3)
dengan pertimbangan memperjelas objek tanah
yang dapat diberikan Hak Pakai kepada waraga
negara asing.

(2) Hak Pakai untuk warga negara asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diberikan untuk tempat tinggal atau hunian,
baik berupa rumah tunggal maupun rumah
susun.

275 267. d. badan hukum asing yang mempunyai
perwak ilan di Indonesia.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. d. badan hukum asing yang mempunyai
perwak ilan di Indonesia, dan tunduk kepada
hukum Indonesia.

274 266. c. badan hukum Indonesia; dan Tetap c. Tetap

273 265. b. warga negara asing yang berkedudukan di
Indonesia;

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional
untuk mempertegas terkait subjek warga Negara
asing.

b. warga negara asing yang keberadaannya
memberikan manfaat, melakukan usaha,
bekerja, atau berinvestasi di Indonesia;

272 264. a. Warga Negara Indonesia; Tetap a. Tetap
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289 281. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi,
dengan pertimbangan menyesuaikan dengan jangka
waktu izin yang telah diberikan dan untuk
menjamin kepastian hukum dalam berusaha.

Pasal 38

(1) Hak Pakai dengan J angka waktu diberikan
selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun, serta dapat diperbarui 30 (tiga

288 280. (5) Pemberian Hak Pakai dengan jangka waktu
untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat
kepemilikan modal yang besarannya setara
dengan luas Tanah yang dimohon.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus.

287 279. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. d. Persetujuan tertulis dari pemegang Tanah
Hak Pengelolaan dalam hal tanahnya
merupakan Tanah Hak Pengelolaan.

286 278. c. persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum
Adat jika Tanahnya berada di wilayah
Masyarakat Hukum Adat.

Tetap c. Tetap.

285 277. b. perjanjian pemberian hak jika berada di atas
Tanah Hak Milik ; atau

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
dengan menambahkan frasa “dan selanjutnya
diterbitkan keputusan pemberian hak atas
tanahnya”.

b. perjanjian pemberian hak jika berada di atas
Tanah Hak Milik , dan selanjutnya diterbitkan
keputusan pemberian hak atas tanahnya;

284 276. a. keputusan pemberian hak jika tanahnya
berasal dari Tanah negara;

Tetap a. Tetap

283 275. (4) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a
diberikan dengan:

Tetap

dengan perbaikan rujukan pasal

(6) Tetap

282 274. (3) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a
dapat dialihkan, diwariskan, dan dijadikan
jaminan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional (5) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat beralih dan
dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan
dibebani Hak Tanggungan.

281 273. b. kegiatan usaha pertanian, perkebunan,
peternakan, pertambakan, budi daya
perikanan atau rumput laut yang berdasar
pada penggunaan Tanah diberikan dengan
luas paling banyak 5 (lima) hektar.

Pemerintah mengusulkan dihapus. b. dihapus.
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puluh) tahun.
(2) Untuk kebutuhan tertentu, Menteri dapat

menambah jangka waktu Hak Pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

297 289. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi.
Hak Pengelolaan merupakan Hak atas Tanah.

L ihat DIM No. 71

Paragraf 5
Hak Pengelolaan

Pasal 40

(1) Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada
instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Pengelola dan Badan Layanan
Umum instansi Pemerintah/ Pemerintah
Daerah, Badan Hukum Milik Negara/ Daerah,
bank tanah dan Masyarakat Hukum Adat.

296 288. Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal
dengan pertimbangan perlu pengaaturan lebih
lanjut tentang Hak Pakai dalam “Peraturan
Pemerintah”

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pakai
dengan J angka Waktu dan Hak Pakai Selama
Digunakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

295 287. (3) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b hanya
dapat dialihkan dengan cara tukar bangun.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus.

294 286. (2) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b
diberikan untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi pemegang hak dalam rangka
pelayanan publik .

Tetap

Perbaikan rujukan Pasal

(2) tetap.

293 285. c. badan keagamaan dan sosial. Tetap c. Tetap

292 284. b. perwak ilan negara asing dan lembaga
internasional; atau

Tetap b. Tetap

291 283. a. instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
“Pemerintah Desa”

a. instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa;

290 282. Pasal 36

(1) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b
diberikan kepada:

Tetap

Perbaikan rujukan Pasal

Pasal 39

(1) Tetap:
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(2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberikan kewenangan kepada
pemegangnya untuk :

a. menyusun rencana peruntukan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah;

b. menggunakan dan memanfaatkan tanah
Hak Pengelolaan untuk keperluan
pelaksanaan tugas dan fungsinya;

c. menyerahkan pemanfaatan bagian atau
seluruh tanah Hak Pengelolaan tersebut
kepada pihak ketiga dengan sesuatu hak
atas tanah tertentu;

d. melepaskan tanahnya kepada pihak ketiga
apabila diberikan dengan Hak Milik atau
Hak Pakai Selama Digunakan; dan

e. menentukan tarif dan menerima uang
pemasukan/ ganti rugi dan/ atau uang wajib
tahunan dari pihak ketiga, yang standar
harga umumnya ditetapkan oleh Pemegang
Hak Pengelolaan.

(4) Hak Pengelolaan diberikan atas:

a. Tanah Negara; atau
b. Tanah Ulayat.

(5) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan tanah
dan ruang serta penerapan fungsi sosial,
ekonomi yang berkeadilan, ekologi dan
menjamin kepastian haknya, Hak Pengelolaan
dapat dilekatkan di bawah Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai skala
besar, baik diberikan secara bersama-sama
maupun setelah terbitnya Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dimaksud.

(6) Pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tetap menjamin kepastian hukum atas Hak
atas Tanahnya;b. tidak boleh mengganggu kelangsungan
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usahanya; dan
c. harus berdasarkan prinsip saling

menguntungkan.

Pasal 41

(1) Kewenangan penyusunan rencana peruntukan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
huruf a dilaksanakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi pemegang Hak
Pengelolaan.

(2) Rencana peruntukan, penggunaan, dan
pemanfaatan Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditegaskan dalam surat
keputusan pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 42

(1) Tanah Hak Pengelolaan yang pemanfaatannya
diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian
atau seluruhnya, dapat diberikan di atasnya
dengan Hak Milik , Hak Guna Bangunan, Hak
Guna Usaha dan/ atau Hak Pakai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) J angka waktu Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan
jangka waktu perizinan atau perjanjian
kerjasama.

(3) Dalam hal hak atas tanah yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga akan dialihkan atau
dibebani hak tanggungan, termasuk
perpanjangan atau pembaruan hak atas
tanahnya wajib memperoleh persetujuan tertulis
dari pemegang Hak Pengelolaan.

(4) Dalam hal Hak atas Tanah yang berada di atas
Hak Pengelolaan telah berakhir, maka tanahnya
kembali menjadi tanah Hak Pengelolaan.

Pasal 43
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(1) Dalam hal di atas tanah Hak Pengelolaan
diberikan Hak Milik , bagian Tanah Hak
Pengelolaan yang diberikan dengan Hak Milik
dilepaskan kepada negara.

(2) Hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya diberikan untuk perumahan dan
pertanian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanah Hak
Pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

299 Pasal 44

(1) Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai dapat diperpanjang dan diperbarui
atas permohonan Pemegang Hak .

(2) Permohonan perpanjangan dan pembaruan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lama 5 (lima) tahun sebelum jangka
waktu hak atas tanahnya berakhir.

(3) Dalam hal tidak terdapat perubahan rencana tata
ruang wilayah dan penggunaan tanahnya serta
telah dipenuhi persyaratan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka Pemerintah menjamin kepastian
perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila akan terjadi perubahan rencana tata
ruang wilayah dan/ atau rencana penggunaan
lain, Pemerintah menyampaikan
pemberitahuan kepada pemegang hak paling
lama 5 (lima) tahun sebelum jangka waktu
haknya berakhir.

(5) Dalam hal perubahan rencana tata ruang
wilayah meliputi seluruh bidang hak atas

298 290. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai “Perpanjangan dan Pembaruan Hak atas
Tanah”.

Paragraf 6

Perpanjangan dan Pembaruan Hak atas Tanah
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tanah dimaksud, maka tanahnya kembali
kepada Pemerintah, pemegang Hak
Pengelolaan atau pemegang Hak Ulayat.

(6) Dalam hal perubahan rencana tata ruang
wilayah meliputi sebagian dari bidang hak
atas tanah dimaksud, Pemerintah atau
pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang
Hak Ulayat berwenang mengambil alih bagian
bidang tanah dimaksud, dan sisa bidang
tanah yang tidak terkena perubahan rencana
tata ruang wilayah dapat diberikan
perpanjangan atau pembaruan hak .

(7) Perpanjangan atau pembaruan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya
perpanjangan atau pembaruan hak yang
dihitung berdasarkan persentase dari nilai tanah,
dengan mempertimbangkan perbedaan antara
penggunaan tanah komersial dan non-komersial,
serta melalui persetujuan Menteri Keuangan.

(8) B iaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
merupakan:

a. penerimaan Negara bukan pajak yang
berlaku pada Kementerian, yang disetor
kepada kas Negara, apabila hak atas tanah
diberikan di atas Tanah Negara;

b. pendapatan pemegang Hak Pengelolaan,
apabila hak atas tanah diberikan di atas
Hak Pengelolaan; atau

c. pendapatan pemegang Hak Ulayat, apabila
hak atas tanah diberikan di atas tanah
Hak Ulayat.

(9) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan
permohonan perpanjangan jangka waktu Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,
serta biaya perpanjangan dan pembaruan hak
atas tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri.

300 291. Bagian Ketujuh

Hak Sewa Untuk Bangunan

Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena
Hak Sewa Untuk Bangunan bukan Hak atas Tanah.

Dihapus
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312 303. c. badan hukum yang didirikan di Indonesia Lihat DIM 293 Dihapus

311 302. b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; L ihat DIM 293 Dihapus

310 301. a. Warga Negara Indonesia; L ihat DIM 293 Dihapus

309 300. Pasal 38

Pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan meliputi:

L ihat DIM 293 Dihapus

308 299. (6) Bangunan yang dimilik i oleh pemegang Hak
Sewa Untuk Bangunan dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani fidusia.

L ihat DIM 293 Dihapus

307 298. (5) Bangunan yang dimilik i oleh pemegang Hak
Sewa Untuk Bangunan hanya dapat dialihkan
apabila diperjanjikan dengan pemilik
Tanahnya.

L ihat DIM 293 Dihapus

306 297. (4) Sertipikat Hak Milik dapat diberi catatan
keberadaan Hak Sewa Untuk Bangunan.

L ihat DIM 293 Dihapus

305 296. (3) Perjanjian sewa Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

L ihat DIM 293 Dihapus

304 295. b. sebelum atau sesudah Tanahnya
dipergunakan.

L ihat DIM 293 Dihapus

303 294. a. satu kali atau pada setiap waktu
tertentu;

L ihat DIM 293 Dihapus

302 293. (2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan: L ihat DIM 293 Dihapus

301 292. Pasal 37

(1) Hak Sewa Untuk Bangunan merupakan hak
untuk menggunakan Tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan dengan membayar
kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai
sewa.

L ihat DIM 293. Dihapus
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menurut hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia; atau

315 Pasal 45

(1) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
merupakan hak pemilikan individual atas
suatu satuan rumah susun tertentu, yang
meliputi dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan hak bersama atau
bagian bersama, benda bersama dan tanah
bersama, tempat bangunan rumah susun itu
didirikan.

(2) Rumah susun hanya dapat dibangun di atas
tanah Hak Pakai atas Tanah Negara atau Hak
Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

(3) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia; dan
b. badan hukum Indonesia.
c. warga negara asing;
d. badan hukum asing yang mempunyai

perwak ilan di Indonesia; dan
e. perwak ilan negara asing dan lembaga

internasional.
(4) Dalam hal hak atas tanah bersama Satuan

Rumah Susun berakhir jangka waktunya,
maka dapat diberikan perpanjangan atau
pembaruan haknya.

(5) Permohonan perpanjangan atau pembaruan
Hak atas Tanah bersama sebagaimana

314 305. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai “Hak Milik dan Hak Pakai atas Satuan
Rumah Susun”

Paragraf 7

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

313 304. d. badan hukum asing yang mempunyai
perwak ilan di Indonesia.

L ihat DIM 293 Dihapus
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dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan
Rumah Susun.

(6) Untuk menghindari konflik kepentingan dalam
perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah
bersama, maka keanggotaan Perhimpunan
Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang terdiri
atas pemilik dan/ atau penghuni satuan rumah
susun, ditambah dengan unsur pemerintah
daerah dan pemegang hak atas tanah.

(7) Perpanjangan atau pembaruan Hak atas
Tanah bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 berlaku mutatis mutandis terhadap
Perpanjangan dan pembaruan tanah bersama
Satuan Rumah Susun.

(8) Dalam hal terdapat sengketa dan/ atau konflik
dalam perpanjangan atau pembaruan hak atas
tanah bersama satuan rumah susun di atas
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, maka
pemerintah dapat melekatkan Hak
Pengelolaan atas nama pemerintah daerah
atau bank tanah, di bawah hak atas tanah
bersama dimaksud.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

318 308. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai ketentuan penggunaan dan pemanfaatan
ruang di atas tanah.

(2) Ruang di atas tanah yang berada di luar batas
kepemilikan suatu hak atas tanah merupakan
ruang publik , yang penggunaan dan
pemanfaatannya diberikan melalui perizinan.

317 307. Pasal 39

(1) Tanah yang berada di ruang atas dan/ atau
bawah Tanah dapat diberikan Hak Atas
Tanah.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi. Pasal 46

(1) Ruang di atas dan/ atau di bawah tanah dapat
diberikan dengan perizinan dan/ atau sesuatu
Hak Atas Tanah.

316 306. Bagian Kedelapan

Hak Penggunaan Ruang di Atas Tanah dan Ruang di
Bawah Tanah

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
dengan menghapus kata “Hak”.

Bagian Ketiga

Penggunaan Ruang di Atas Tanah dan Ruang di
Bawah Tanah
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(3) Batas kepemilikan ruang di atas tanah oleh
pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai
dengan Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien
Luas Bangunan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

326 316. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan

325 315. (6) Kewenangan dari masing-masing hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), mutatis-mutandis sama dengan
kewenangan yang terdapat dalam Hak Atas
Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional (7) Kewenangan dari masing-masing hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku
mutatis-mutandis dengan kewenangan yang
terdapat dalam Hak atas Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

324 314. b. Hak Pakai bawah Tanah. L ihat DIM 313 b. Dihapus

323 313. a. Hak Guna Bangunan bawah Tanah;
atau

Lihat DIM 313 a. Dihapus

322 312. (5) Pemberian Hak Atas Tanah yang berbeda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak
penggunaannya berupa:

Pemerintah mengusulkan dihapus, karena telah
diakomodir dalam DIM No. 313

Dihapus.

321 311. (4) Tanah yang berada di ruang atas dan/ atau
bawah Tanah dikuasai oleh pemegang hak
yang berbeda, terhadap ruang di atas Tanah
dan/ atau di bawah Tanah dapat diberikan
Hak Atas Tanah yang berbeda.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi (6) Penggunaan dan pemanfaatan ruang di bawah
tanah oleh pemegang hak yang berbeda, dapat
diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

320 310. (3) Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai ketentuan penggunaan dan pemanfaatan
ruang di bawah tanah.

(4) Ruang di bawah tanah yang berada di luar batas
kepemilikan suatu hak atas tanah dapat
diberikan dengan sesuatu hak atas tanah.

(5) Batas kepemilikan ruang di bawah tanah oleh
pemegang hak atas tanahnya diberikan paling
dalam 30 (tiga puluh) meter.

319 309. (2) Tanah yang berada di ruang atas dan/ atau
dalam Tanah yang dikuasai oleh pemegang
hak yang sama dan secara fisik bangunan di
bawah Tanah merupakan kesatuan dengan
bangunan di atas Tanah, status hak ruang di
atas dan/ atau di bawah Tanah mengikuti
status Hak Atas Tanahnya.

Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus.
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ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

339 329. Pemerintah mengusulkan substansi baru i. tidak diperpanjang atau diperbaruinya hak
atas tanah yang akan atau sudah berakhir
jangka waktunya karena Pemerintah
merencanakan peruntukan tanah tersebut

338 328. Pemerintah mengusulkan penambahan ayat baru,
karena putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh
pejabat yang berwenang.

h. putusan pengadilan yang yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang
membatalkan hak atas tanah sesuai amar
putusannya; dan

337 327. h.ketidaksesuaian dengan tata ruang. Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus

336 326. g. melanggar ketentuan sebagai subyek Hak
Atas Tanah; atau

Pemerintah mengusulkan dihapus. dihapus

335 325. f. Tanahnya musnah; Tetap g. tetap;

334 324. e. ditelantarkan; Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional f. diterlantarkan oleh pemegang haknya;

333 323. d.dicabut untuk kepentingan umum; (sesuai
dengan rencana tata ruang)

Pemerintah mengusulkan menambah kata ‘dilepas” e. dilepas dan dicabut untuk kepentingan
umum;

332 322. c. dilepaskan oleh pemegang hak sebelum
jangka waktunya berakhir;

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional d. dilepaskan oleh pemegang hak ;

331 321. b.dihentikan sebelum jangka waktunya
berakhir karena syarat tidak dipenuhi;

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional c. dibatalkan oleh Pemerintah;

330 320. b. batal demi hukum;

329 319. a. jangka waktunya berakhir bagi Hak Atas
Tanah dengan jangka waktu tertentu;

Pemerintah mengusulkan penambahan frasa “dan
tidak diperpanjang atau diperbarui” sebelum frasa
“Hak Atas Tanah”.

a. jangka waktunya berakhir dan tidak
diperpanjang atau diperbarui, bagi Hak Atas
Tanah dengan jangka waktu tertentu;

328 318. Pasal 40

(1) Hak Atas Tanah hapus karena:

Tetap Pasal 47

(1) Tetap

327 317. Bagian Kesembilan

Hapusnya Hak Atas Tanah

Tetap

Penyesuaian sistematika

Bagian Keempat

Tetap
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untuk kepentingan lain.

344 334. d. apabila terhadap Tanah bekas hak Pemerintah mengusulkan dihapus. d. dihapus

343 333. c. dalam hal hapusnya hak karena status
subyek maupun kesesuaian tata ruang,
kepada bekas pemegang hak diberikan
prioritas untuk memohon Hak Atas
Tanah sesuai dengan persyaratan
subyek dan sesuai dengan rencana tata
ruangnya;

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi c. dalam hal hak atas tanah skala besar
haknya telah hapus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i,
Pemerintah berwenang menetapkan
peruntukannya atau melakukan pelelangan
secara terbuka berdasarkan asas fungsi
sosial, ekonomi yang berkeadilan, dan
ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

342 332. b.apabila tidak terdapat hal lain yang
menghalangi, kepada bekas pemegang hak
diberikan prioritas untuk memohon
kembali suatu hak yang sama atas
Tanahnya;

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi b. dalam hal hapus karena ketentuan pada
ayat (1) huruf a dan huruf i, maka:

1) kepada bekas pemegang hak wajib
mengosongkan tanahnya paling lambat 1
(satu) tahun sejak berakhirnya hak ; atau

2) apabila kewajiban sebagaimana
dimaksud pada angka 1) tidak dipenuhi,
maka segala sesuatu yang berada di atas
dan/ atau yang melekat pada tanah yang
bersangkutan menjadi dikuasai langsung
oleh Negara.

341 331. a. hapusnya Hak Atas Tanah tidak
menyebabkan hapusnya hak keperdataan
atas bangunan, tanaman, dan benda yang
berkaitan dengan Tanah yang ada di
atasnya;

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi. a. dalam hal hapus karena ketentuan pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f,
maka bangunan, tanaman, dan benda yang
berkaitan dengan Tanah yang masih terdapat
di atasnya menjadi dikuasai langsung oleh
Negara.

340 330. (2) Hapusnya Hak Atas Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, g, dan h
mengak ibatkan Tanahnya jatuh kepada negara
dengan ketentuan:

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi (2) Hapusnya hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang tanahnya
berasal dari Tanah Negara, maka tanahnya
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara, terhitung sejak berakhirnya hak :
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dimaksud tidak dapat diberikan lagi
kepada bekas pemegang hak semula
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, hak -hak keperdataan yang ada
di atasnya diselesaikan dengan
mengutamakan prinsip musyawarah.

348 338. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai syarat Reforma Agraria.

Pasal 48

Reforma Agraria harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. memberikan sekaligus legalisasi aset dan
bersamaan dengan pemberian akses reform
berupa permodalan, pembinaan, pendampingan,
teknologi dan pasar kepada penerima TORA;

b. bentuk pengelolaan aset TORA berupa
pengelolaan bersama dalam bentuk koperasi

347 337. Pemerintah mengusulkan penyesuaian sistematika. Bagian Kesatu

Umum

346 336. BAB V

RE FORMA AGRARIA

Tetap

Penyesuaian sistematika

BAB IV

TE TAP

345 335. (2) Hapusnya Hak Atas Tanah karena dicabut
untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e
serta ketidaksesuaian dengan tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan dihapus. (3) Penetapan peruntukan tanah yang haknya
hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten/ kota;

b. pertimbangan teknis pertanahan;

c. kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan memperhatikan
prinsip lestari, optimal, seimbang, dan
selaras; dan

d. rencana pengembangan usaha dan aspek
sosial-ekonomi penduduk di sek itarnya.

(4) Ketentuan mengenai hapusnya Hak atas Tanah
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
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atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

362 352. 7) Tanah negara berasal dari tukar
menukar atau perbuatan hukum

Tetap e. tetap;

361 351. 6) Tanah negara berasal dari pelepasan
kawasan hutan;

Tetap d. tetap;

360 350. 5) Tanah negara berasal bekas
pertambangan mineral, batubara, dan
panas bumi;

Tetap c. tetap;

359 349. 4) Tanah negara bekas swapraja; Pemerintah mengusulkan dihapus dihapus

358 348. 3) Tanah negara berasal dari Tanah timbul
dan Tanah tumbuh;

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional b. Tanah negara berasal dari Tanah timbul;

357 347. 2) Tanah negara bekas hak barat; Pemerintah mengusulkan dihapus dihapus

356 346. 1) Tanah negara bebas; Pemerintah mengusulkan dihapus dihapus

355 345. c. Tanah dari sumber lainnya, yang berasal
dari:

dihapus dihapus

354 344. b. Tanah kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi;

Pemerintah mengusulkan dihapus karena
pengulangan

dihapus

353 343. a. Tanah negara bekas Tanah terlantar; Sudah diakomodir dalam DIM No. 337 dihapus

352 342. Pemerintah mengusulkan substansi baru a. Tanah Negara yang berasal dari hapusnya
hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47;

351 341. (2) TORA berasal dari: Tetap (2) Tetap

350 340. Pasal 41

(1) Pemerintah menyediakan Tanah negara sebagai
obyek Reforma Agraria.

Tetap Pasal 49

(1) Tetap

349 339. Bagian Kesatu

Obyek Reforma Agraria

Tetap

Penyesuaian sistematika

Bagian Kedua

Tetap
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keperdataan lainnya dalam rangka
Reforma Agraria; atau

372 362. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. (3) Penerima TORA selain perorangan harus
memenuhi persyaratan

a. berbentuk badan hukum yang
berkedudukan di Indonesia;

b. kegiatan usahanya mengutamakan
mensejahterakan anggota; dan

371 361. d. bertempat tinggal atau bersedia bertempat
tinggal di kecamatan lokasi TORA.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. c. bertempat tinggal di wilayah terdekat TORA
atau bersedia tinggal di wilayah TORA.

370 360. c. misk in dan/ atau menganggur; dan Pemerintah mengusulkan dihapus dihapus

369 359. b. berusia paling rendah 18 (delapan belas)
tahun atau lebih atau sudah pernah
melangsungkan perkawinan;

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. b. paling kurang berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah menikah; dan

368 358. a. Warga Negara Indonesia; Tetap a. Tetap

367 357. Pasal 42

(1) Penerima TORA harus memenuhi persyaratan:

Pemerintah mengusulkan pemisahan syarat
Penerima TORA

(2) Penerima TORA perorangan harus memenuhi
persyaratan:

366 356. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai subyek penerima TORA

Pasal 50

(1) Penerima manfaat Reforma Agraria terdiri dari
perorangan, koperasi, badan usaha milik desa
dan badan usaha milik petani atau bentuk
lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

365 355. Bagian Kedua

Penerima TORA

Tetap

Penyesuaian sistematika

Bagian Ketiga

Tetap

364 354. (3) Peruntukan dan penggunaan TORA
dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang
Wilayah.

Tetap (3) Tetap

363 353. 8) Tanah yang diserahkan oleh pemegang
haknya kepada Negara untuk Reforma
Agraria.

Tetap f. tetap
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c. berdomisili di wilayah terdekat TORA.

383 373. e. permodalan. L ihat DIM 366 Dihapus

382 372. d. pelatihan; dan/ atau Lihat DIM 366 Dihapus

381 371. c. pendampingan; L ihat DIM 366 Dihapus

380 370. b. sarana dan prasarana; L ihat DIM 366 Dihapus

379 369. a. pengembangan usaha; L ihat DIM 366 Dihapus

378 368. Pasal 44

Dalam rangka pemanfaatan TORA diberikan Akses
Reform berupa:

L ihat DIM 366 Dihapus

377 367. Bagian Keempat

Akses Reform

Lihat DIM 366 Dihapus

376 366. (2) Pelaksanaan Reforma Agraria dilaporkan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
setahun kepada Presiden.

L ihat DIM 366 Dihapus

375 365. Pasal 43

(1) Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan
oleh lembaga yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan
berkoordinasi dengan instansi Pemerintah
terkait.

L ihat DIM 366 Dihapus

374 364. Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Reforma Agraria

Pemerintah mengusulkan dihapus dengan
pertimbangan bahwa penyelenggaraan mekanisme
Reforma Agraria diatur tersendiri melalui peraturan
pelaksanaan Undang-undang ini.

dihapus

373 363. (2) Penerima TORA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menerima TORA untuk pertanian
atau non pertanian.

Tetap (4) Tetap
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396 386. Pasal 48

Penerima TORA yang tidak lagi menggunakan

Lihat DIM 366 Dihapus

395 385. (2) Dalam hal Tanah tidak digunakan lagi oleh
penerima TORA, Hak Atas Tanahnya dilepaskan
kepada negara untuk diberikan kepada pihak
lain yang memenuhi syarat.

L ihat DIM 366 Dihapus

394 384. d. mengubah penggunaan dan pengusahaan
Tanahnya.

L ihat DIM 366 Dihapus

393 383. c. memerintahkan pihak lain untuk
menggunakan dan mengusahakan Tanahnya;
dan/ atau

Lihat DIM 366 Dihapus

392 382. b. mengalihkan Hak Atas Tanahnya; L ihat DIM 366 Dihapus

391 381. a. menelantarkan Tanah; L ihat DIM 366 Dihapus

390 380. Pasal 47

(1) Penerima TORA dilarang:

L ihat DIM 366 Dihapus

389 379. b. menaati ketentuan dan syarat menggunakan
dan/ atau mengusahakan Tanah.

L ihat DIM 366 Dihapus

388 378. a. menggunakan dan mengusahakan sendiri
Tanahnya secara aktif; dan

Lihat DIM 366 Dihapus

387 377. Pasal 46

Penerima TORA wajib:

L ihat DIM 366 Dihapus

386 376. (1) Penerima TORA dapat memperoleh Akses
Reform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

L ihat DIM 366 Dihapus

385 375. Pasal 45

(1) Penerima TORA berhak mendapatkan bukti
kepemilikan atas Tanahnya.

L ihat DIM 366 Dihapus

384 374. Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Penerima TORA

Lihat DIM 366 Dihapus
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dan/ atau mengusahakan sendiri TORA selama
jangka waktu 2 (dua) tahun, Hak Atas Tanahnya
hapus dan Tanahnya kembali dalam penguasaan
negara.

403 393. (3) Pendanaan yang diperlukan untuk Pemerintah mengusulkan perubahan substansi (3) Pendanaan yang diperlukan untuk

402 392. (2) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap Tanah yang
dikuasai oleh orang perorangan atau badan
hukum baik berupa Tanah negara maupun
Tanah Hak Ulayat.

Pemerintah mengusulkan dihapus dihapus

401 391. Pasal 51

(1) Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran
Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional.

Pemerintah mengusulkan mengubah frasa “5 (lima)
tahun” menjadi “10 (sepuluh) tahun” dengan
pertimbangan menyesuaikan dengan ketersediaan
anggaran dan SDM.

Pendaftaran Tanah meliputi seluruh bidang Tanah
dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang sudah
ada haknya maupun yang belum, di kawasan budi
daya maupun non budi daya.

Pasal 51

(1) Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah
bersama peran aktif masyarakat.

(2) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama
10 (sepuluh) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

400 390. Bagian Kesatu

Prinsip Pendaftaran Tanah

Tetap Bagian Kesatu

Tetap

399 389. BAB VI

PE NDAFTARAN TANAH

Tetap

Penyesuaian sistematika

BAB V

Tetap

398 388. Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Reforma Agraria diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pemerintah mengusulkan mengubah frasa
“Peraturan Pemerintah” menjadi ”Peraturan
Presiden”

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan Reforma Agraria diatur dalam
Peraturan Presiden.

397 387. Pasal 49

Penerima TORA yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal
46, dibatalkan haknya sebagai Penerima TORA.

Lihat DIM 366 Dihapus
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menyelenggarakan pendaftaran Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

terkait pendanaan agar pendaftaran tanah dapat
terealisasikan. Pendanaan pelaksanaan pendaftaran
tanah selain dari APBN, dimungk inkan pula berasal
dari APBD, Dana Desa, dana peran serta
masyarakat dan sumber lain yang sah.

menyelenggarakan pendaftaran Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah
yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Dana Desa, dana peran serta
masyarakat, dan sumber lain yang sah.

409 399. Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal baru
untuk memperinci bidang-bidang tanah yang
didaftarkan.

Pasal 52

Obyek pendaftaran tanah meliputi semua bidang
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia,

408 398. Pemerintah mengusulkan penambahan Bagian baru
mengenai Obyek Pendaftaran Tanah

Bagian Kedua

Obyek Pendaftaran Tanah

407 397. b. tidak ada keberatan dari Masyarakat
Hukum Adat, kelurahan/ desa atau yang
disebut dengan nama lain, atau pihak lain
atas penguasaan Tanah baik sebelum
maupun selama pengumuman
berlangsung.

dihapus

406 396. a. penguasaan dilakukan dengan itikad baik
dan terbuka oleh yang berhak atas Tanah,
serta diperkuat oleh kesaksian orang yang
dapat dipercaya; dan

dihapus

405 395. (5) Dalam hal tidak tersedia secara lengkap alat
bukti tertulis, pembukuan hak dapat dilakukan
berdasarkan kenyataan penguasaan fisik
bidang Tanah selama 20 (dua puluh) tahun
atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon
pendaftaran dan pendahulunya, dengan syarat:

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional
tanpa mengubah substansi, dipindahkan pada
bagian kegiatan pendaftaran tanah.

dihapus

404 394. (4) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan
jaminan kepastian hukum dan menyediakan
informasi pertanahan berbasis bidang Tanah.

Pemerintah Mengusulkan perubahan substansi
“kepastian berinvestasi, peningkatan ekonomi yang
berkeadilan, dan penyediaan informasi pertanahan
multiguna.”

(4) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk memberikan jaminan
kepastian hukum, kepastian berinvestasi,
peningkatan ekonomi yang berkeadilan, dan
penyediaan informasi pertanahan multiguna.
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meliputi:

a. Tanah Negara;

b. tanah aset pemerintah, pemerintah daerah,
pemerintah desa;

c. tanah BUMN/ BUMD,

d. tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

e. tanah kawasan hutan;

f. tanah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
wilayah terluar;

g. tanah kawasan pertambangan; dan

h. tanah hak ;

i. tanah wakaf; dan

j. tanah lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

410 400. Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal baru
terkait kewajiban pendaftaran perizinan yang
berkaitan dengan tanah.

Pasal 53

(1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban,
kepastian hukum, pencegahan dan penyelesaian
konflik penggunaan dan pemanfaatan tanah,
setiap izin dan/ atau konsesi yang jangka
waktunya 30 (tiga puluh) tahun atau lebih
dan/ atau menimbulkan perolehan tanah yang
bersifat strategis yang akan dan telah
diterbitkan dalam kawasan hutan, kawasan
pertambangan, kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil, serta kawasan-kawasan lain dan
dalam wilayah Tanah Ulayat Masyarakat
Hukum Adat, harus dikoordinasikan dengan
Kementerian.(2) Pemberian atau penerbitan perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan bersamaan atau ditindak lanjuti,
dengan penetapan batas-batasnya dan
pengukuran serta pemetaan bidang tanahnya
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secara kadastral.
(3) Hasil pengukuran, pemetaan, dan penetapan

batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib didaftarkan, diberikan dengan sesuatu
hak atas tanah, dan diterbitkan sertifikatnya

418 408. (3) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan oleh:

a. Pemerintah;

b. Pihak swasta, yaitu Surveyor Kadaster
Berlisensi; dan/ atau

c. Kerjasama antara Pemerintah dan pihak
swasta.

417 407. Pemerintah mengusulkan penambahan ayat baru
untuk menjabarkan kegiatan pendaftaran tanah.

(2) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan Tanah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi pengumpulan dan pengolahan data
fisik , serta pembukuan tanah dalam peta-peta
dan daftar-daftar umum.

416 406. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
“pemberian informasi pendaftaran tanah kepada
pihak yang berkepentingan.”

d. pemberian informasi pendaftaran tanah
kepada pihak yang berkepentingan.

415 405. c. penerbitan surat tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional c. Sertipikat hak atas tanah sebagai surat
tanda bukti hak ;

414 404. b. pendaftaran Hak Atas Tanah dan
peralihan haknya;

Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
“atau pemeliharaan datanya”

b. pendaftaran Hak Atas Tanah dan peralihan
haknya atau pemeliharaan datanya;

413 403. a. pengukuran, pemetaan, dan
pembukuan Tanah;

Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
“atau pencatatan informasi mengenai bidang tanah”

a. pengukuran, pemetaan, dan pembukuan
tanah atau pencatatan informasi mengenai
bidang tanah;

412 402. Pasal 52

(1) Pendaftaran Tanah meliputi:

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional Pasal 54

(1) Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan:

411 401. Bagian Kedua
Kegiatan Pendaftaran Tanah

penyesuaian sistematika
Tetap

Bagian Ketiga
Tetap
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421 411. Perlu dijelasakan yang dimaksud dengan
Pendaftaran tanah yang belum lengkap:

a. yaitu dimana belum seluruh bidang tanah
terdaftar pada kantor pertanahan;

(6) Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), berlaku sebagai:

a. alat pembuktian yang kuat, dalam hal letak
tanah tersebut dalam wilayah pendaftaran
tanah yang belum lengkap; atau

420 410. (5) Dalam rangka pembuktian dan pembukuan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila
tidak tersedia secara lengkap alat bukti tertulis,
pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan
kenyataan penguasaan fisik bidang Tanah oleh
pihak yang bersangkutan atas pendaftaran dan
pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan dilakukan dengan itikad baik ,
terbuka dan perolehannya tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta diperkuat oleh
kesaksian sedik itnya 2 (dua) orang saksi
dan yang dapat dipercaya;

b. tidak ada keberatan dari Masyarakat
Hukum Adat, kelurahan/ desa atau yang
disebut dengan nama lain, atau pihak lain
atas penguasaan tanah; dan

c. merupakan keterangan yang sebenar-
benarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara
perdata maupun pidana, dan apabila di
kemudian hari terdapat unsur-unsur
ketidakbenaran dalam pernyataannya,
maka yang bersangkutan diproses hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta tidak
melibatkan pihak lain, dan sertipikat hak
atas tanahnya dapat dibatalkan.

419 409. (4) Pendaftaran Hak Atas Tanah dan peralihan
haknya, serta penerbitan surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c, meliputi pembuktian hak dan
pembukuan penerbitan sertifikat, penyajian
data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan
daftar umum dan dokumen.
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b. yaitu dimana seluruh bidang tanah sudah
terdaftar lengkap di kantor pertanahan dan
dinyatakan oleh Menteri sebagai daerah dengan
pendaftaran tanah lengkap.

b. alat pembuktian yang tidak dapat diganggu
gugat, dalam hal letak tanah tersebut
dalam wilayah pendaftaran tanah yang
telah lengkap.

427 418. (5) Pelaksanaan pendaftaran Tanah mengenai
jual beli, penukaran, penghibahan,
pembebanan Hak Tanggungan, penyertaan
modal, pembebanan hak , pemberian dengan
wasiat, pemberian menurut Hukum Adat,
dan perbuatan lain yang dimaksudkan
untuk memindahkan Hak Atas Tanah serta

Pemerintah mengusulkan merubah frasa
“penukaran” menjadi “tukar menukar”, merubah
kata “penghibahan” menjadi kata “hibah”, frasa
“peraturan pemerintah” diubah menjadi “peraturan
Menteri”.

(3) Pelaksanaan pendaftaran tanah mengenai jual
beli, tukar menukar, hibah, pembebanan Hak
Tanggungan, penyertaan modal, pembebanan
hak , pemberian dengan wasiat, dan perbuatan
lain yang dimaksudkan untuk memindahkan
Hak Atas Tanah serta pengawasannya, diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

417. (4) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan ayat (2)
merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai lahirnya, hapusnya, serta sahnya
peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus

426 416. (3) Setiap peralihan hak , hapusnya, dan
pembebanannya dengan hak lain harus
didaftarkan.

Tetap (2) Tetap

425 415. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. Pasal 55

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi
pendaftaran peralihan dan pembebanan hak ,
serta pendaftaran perubahan data pendaftaran
tanah lainnya.

424 414. (2) Dalam melakukan pendaftaran Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah melaksanakan Inventarisasi
terhadap Tanah negara dan Tanah Ulayat.

Pemerintah mengusulkan dihapus, karena telah di
akomodir dalam obyek pendaftaran tanah

Dihapus

423 413. (8) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan
pendaftaran tanah secara elek tronik diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri.

422 412. (7) Secara bertahap kegiatan pendaftaran tanah
dan penandatanganan tanda bukti hak yang
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk
dilaksanakan secara elek tronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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pengawasannya, diatur dengan peraturan
Pemerintah.

432 423. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi Pasal 57

(1) Pendaftaran tanah diselenggarakan secara
elek tronik melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi.

431 422. Pemerintah mengusulkan penambahan ayat baru
untuk menjabarkan peralihan hak yang terjadi
karena lelang eksekusi.

Pasal 56

(1) Perbuatan hukum mengenai peralihan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)
dan ayat (4) dapat terjadi karena lelang eksekusi
baik karena putusan pengadilan maupun
karena peraturan perundang-undangan.

(2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dnegan:
a. Kutipan risalah lelang oleh pejabat yang

berwenang;
b. Bukti peralihan hak oleh Lembaga yang

melaksanakan tugas penyelesaian dan/ atau
penanganan bank gagal berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

430 421. (8) Pelaksana pendaftaran Tanah bertanggung
jawab atas kebenaran formal dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (6) Pelaksana pendaftaran tanah hanya
bertanggung jawab atas kebenaran formal
dokumen.

429 420. (7) Keabsahan dokumen pertanahan yang
menjadi persyaratan permohonan Hak Atas
Tanah merupakan tanggung jawab
sepenuhnya dari pemohon.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional. (5) Dokumen pertanahan yang menjadi kelengkapan
berkas permohonan Hak Atas Tanah merupakan
tanggung jawab penuh pihak yang
bersangkutan, mengenai keabsahan dan
kebenaran materiil dari data permohonan,
dokumen/ warkah/ berkas dan/ atau alas hak
yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

428 419. (6) Perbuatan hukum mengenai jual beli,
penghibahan, pembebanan Hak Tanggungan,
penyertaan modal, dan pembebanan dengan
hak lain dilakukan berdasarkan akta yang
dibuat oleh notaris atau pejabat pembuat
akta Tanah.

Pemerintah mengusulkan menghapus frasa “ yang
dibuat oleh notaris atau … ” dengan pertimbangan
bahwa perbuatan hukum mengenai Hak Atas Tanah
bukan kewenangan notaris.

(4) Perbuatan hukum mengenai jual beli,
penghibahan, pembebanan Hak Tanggungan,
penyertaan modal, dan pembebanan dengan hak
lain dilakukan berdasarkan Akta PPAT.
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(2) Data, peta, dokumen, warkah, arsip dan daftar-
daftar umum pertanahan dalam bentuk
elek tronik berlaku sebagai alat pembuktian yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal data, peta, dokumen, warkah, arsip
dan daftar-daftar umum pertanahan dalam
bentuk elek tronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang digunakan dalam bentuk cetakan,
harus disahkan penggunaannya oleh pejabat
yang berwenang.

(4) B idang tanah yang telah didaftarkan diberikan
Nomor Identifikasi B idang tanah yang
terintegrasi dengan Nomor Induk
Kependudukan dalam hal kepemilikan
perorangan atau Tanda Daftar Perusahaan
dalam hal kepemilikan oleh badan hukum, dan
Nomor Pokok Wajib Pajak yang bersangkutan.

436 427. Pasal 59

(1) Pokok-pokok Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

435 426. Pemerintah mengusulkan perubahan sistematika Bagian Kesatu
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

434 425. BAB VII
PE ROLE HAN TANAH UNTUK KE PE NTINGAN UMUM

DAN PENGALIHFUNGSIAN TANAH

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional BAB VI
PE NGADAAN TANAH DAN BANK TANAH

433 424. Ketentuan ini merupakan landasan
diberlakukannya sistem positif atas pendaftaran
tanah sepanjang memenuhi syarat.

Pasal 58
(1) Sertifikat Hak Atas Tanah tidak dapat

dibatalkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak dinyatakan terselenggaranya pendaftaran
tanah lengkap di Indonesia oleh pemerintah.

(2) Pendaftaran tanah lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh
pemerintah secara bertahap per kabupaten/ kota
melalui penetapan Menteri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat diberlakukan bagi wilayah yang
pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan
secara lengkap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran
Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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a. Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah
menjamin tersedianya tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum;

b. Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah
menjamin tersedianya pendanaan untuk
pembangunan bagi kepentingan umum; dan

c. Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya untuk pembangunan bagi
kepentingan umum setelah pemberian ganti
kerugian atau setelah ganti kerugian
dititipkan di pengadilan atau berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), demi kepastian hukum,
Pemerintah menetapkan jangka waktu setiap
kegiatan dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(3) Dalam rangka penyusunan dokumen
perencanaan oleh instansi yang memerlukan
tanah, dan untuk penyediaan informasi nilai
tanah serta informasi pertanahan lainnya,
Kementerian dapat melaksanakan penilaian
tanah.

(4) Penilaian tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan oleh Penilai Pertanahan.

(5) Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat melakukan pendampingan
terhadap Pelaksana Pengadaan Tanah pada saat
musyawarah bentuk ganti kerugian dan validasi
atas hasil musyawarah bentuk ganti kerugian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian
tanah diatur dalam Peraturan Menteri.

(7) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(8) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan selain untuk Kepentingan Umum
dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan
tanah bersama Kementerian.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan
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Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum yang dilaksanakan oleh badan usaha
swasta, dan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan selain untuk Kepentingan Umum
diatur dalam Peraturan Presiden.

442 433. Pasal 55

Bidang Tanah yang sudah diperuntukkan atau
digunakan untuk kepentingan dan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat
dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum

Pemerintah mengusulkan dihapus Dihapus

441 432. (2) Dalam hal pemegang Hak Atas Tanah akan
mengalihkan haknya kepada pihak lain,
prioritas untuk memperoleh bidang Tanah
diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Pemerintah mengusulkan dihapus Dihapus

440 431. Pasal 54

(1) B idang Tanah yang penggunaannya tidak sesuai
dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan dihapus Dihapus

439 430. (3) Dalam keadaan yang memaksa, dapat
dilakukan pencabutan Hak Atas Tanah dan
benda-benda yang ada diatasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan dihapus, dengan
pertimbangan pengaturan mengenai pencabutan
hak atas tanah telah diatur dalam UU No. 20 Tahun
1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan
Benda-benda yang ada di atasnya.

Dihapus

438 429. (2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian
yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan substansi mengenai
pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan
umum diatur dalam Pasal tersendiri. Perubahan
redaksional dengan pertimbangan bahwa
pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan
umum telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012.

(5) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

437 428. Pasal 53
(1) Perolehan Tanah untuk kepentingan umum

dilakukan melalui pengadaan Tanah dan
pencabutan Hak Atas Tanah.

Dihapus
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

448 439. (2) Bank tanah memilik i kemandirian dalam
perencanaan, perolehan, pengelolaan, dan
pemanfaatan tanah, serta pengelolaan keuangan
dan aset lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

447 438. Pasal 60

(1) Bank Tanah bertujuan untuk menjamin
kepastian hukum bagi ketersedian tanah untuk
pembangunan, kepentingan umum, cadangan
Negara, dan dapat memperoleh keuntungan
demi keberlangsungan usahanya, serta dibatasi
dan diawasi pelaksanaan kewenangannya.

446 437. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
tentag Bank Tanah untuk menjamin ketersediaan
tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum
maupun untuk cadangan Negara.

Bagian Kedua

Bank Tanah

445 436. Pasal 57

Tanah yang menurut sifat dan fungsinya
dipergunakan untuk jenis tanaman tertentu yang
secara teknis tidak dapat dipindahkan ke lokasi
lain, tidak dapat dialihfungsikan.

L ihat DIM 435 Dihapus

444 435. (2) Pelaksanaan pengkajian dampak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas
kemanfaatan, keterbukaan, dan keikutsertaan
serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

L ihat DIM 435 Dihapus

443 434. Pasal 56

(1) Pengalihfungsian Tanah untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian
dampak lingkungan dan dampak sosial yang
mungk in timbul dan studi lain yang diperlukan.

Pemerintah mengusulkan dihapus dengan
pertimbangan substansi/ materi Pengalihfungsian
Tanah telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Dihapus
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452 443. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Bank Tanah

451 442. (5) Tanah yang merupakan aset bank tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
dengan Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

450 441. (4) Obyek bank tanah dapat berasal dari:

a. Tanah Negara yang berasal dari hapusnya
hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47;

b. Tanah negara berasal dari tanah timbul dan
tanah tumbuh;

c. Tanah negara berasal bekas pertambangan
mineral, batubara, dan panas bumi;

d. Tanah yang berasal dari tanah terlantar;

e. Tanah negara berasal dari pelepasan
kawasan hutan;

f. Tanah yang berasal dari perubahan
peruntukan sesuai rencana tata ruang
wilayah;

g. Tanah yang berasal dari proses pengadaan
langsung;

h. Tanah yang didapat untuk pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan
umum;

i. Tanah yang berasal dari hasil konsolidasi
tanah;

j. Penyertaan modal dari Pemerintah atau
pemerintah daerah; atau

k . Hibah/ sumbangan atau yang sejenis.

449 440. (3) Bank tanah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dapat menjalankan fungsi yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum maupun
fungsi untuk memperoleh keuntungan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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diatur dengan Peraturan Presiden.

456 447. (2) Tata cara perwakafan dan lembaga yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tetap (2) Tetap

455 446. Pasal 58

(1) Perwakafan Tanah dan lembaga yang sejenis
menurut ajaran agama yang dianut
masyarakat Indonesia, dilindungi
keberadaannya.

Tetap Pasal 62

(1) Tetap

454 445. Pasal 61

(1) Tanah untuk keperluan keagamaan dan/ atau
sosial dapat berasal dari:

a. Tanah Negara;

b. Tanah Hak ; atau

c. Tanah Ulayat.

(2) Perolehan tanah untuk keperluan keagamaan
dan/ atau sosial dapat dilakukan melalui:

a. perwakafan; atau

b. perbuatan hukum lainnya.

(3) Badan Keagamaan dan/ atau Badan Sosial
dapat diberikan Hak Milik atau Hak Pakai
sepanjang tanahnya dipergunakan untuk
keperluan keagamaan dan atau sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
hak atas tanah untuk keperluan keagamaan
dan/ atau sosial diatur diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

453 444. BAB VIII

PE NYE DIAAN TANAH UNTUK KE PE RLUAN
PE RIBADATAN DAN SOS IAL

Penyesuaian S istematika dan perubahan
redaksional, kata “Peribadatan” diubah menjadi
“keagamaan”.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tanah untuk Keperluan Keagamaan
dan/ atau Sosial
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463 454. Pemerintah mengusulkan substansi baru mengenai
penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan
Mediator Pertanahan berlisensi.

Pasal 65

(1) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
dilaksanakan melalui negosiasi atau mediasi.

462 453. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa Pertanahan
melalui musyawarah mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka
para pihak dapat menyelesaikan sengketa
melalui pengadilan atau di luar pengadilan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Tetap (2) Tetap

461 452. Pasal 59

(1) Penyelesaian sengketa Pertanahan
mengutamakan penyelesaian melalui
musyawarah untuk mufakat diantara para
pihak .

Tetap Pasal 64

(1) Tetap

460 451. Bagian Kesatu

Umum

Penyesuaian S truktur dan S istematika Dihapus

459 450. BAB IX

PE NYE LE SAIAN SE NGKE TA

Tetap

Penyesuaian S truktur dan S istematika

BAB VII

Tetap

458 449. L ihat DIM 449. Pasal 63

(1) Untuk kepentingan pembangunan, pemerintah
dapat melakukan penyediaan, pematangan dan
penyaluran tanah.

(2) Penyediaan, pematangan dan penyaluran tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemerintah, pemerintah
daerah, atau bank tanah.

457 448. Pemerintah mengusulkan substansi baru mengenai
Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan
dengan pertimbangan tugas pemerintah tidak hanya
untuk lingkup peribadatan dan sosial, namun ditambah
dengan kepentingan pembangunan selain dengan objek
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 UU Nomor 2 Tahun 2012.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tanah untuk Kepentingan
Pembangunan
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(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kementerian
dan/ atau Mediator Pertanahan Berlisensi.

(3) Kesepakatan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan dituangkan dalam berita acara
perdamaian yang bersifat final dan mengikat
para pihak .

470 461. Pasal 62

Susunan Pengadilan Pertanahan pada pengadilan

Lihat DIM 456 Dihapus

469 460. Bagian Kedua

Susunan Pengadilan

Lihat DIM 456 Dihapus

468 459. (4) Pengadilan Pertanahan bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus perkara
sengketa di bidang Pertanahan.

L ihat DIM 456 Dihapus

467 458. (3) Pengadilan Pertanahan merupakan
pengadilan khusus yang berada pada
lingkungan peradilan umum.

Lihat DIM 456 Dihapus

466 457. (2) Wilayah hukum Pengadilan Pertanahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi provinsi yang bersangkutan.

L ihat DIM 456 Dihapus

465 456. Pasal 61

(1) Untuk pertama kali dengan Undang-Undang
ini dibentuk Pengadilan Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada
setiap pengadilan negeri yang berada di
setiap ibukota provinsi.

L ihat DIM 456 Dihapus

464 455. Pasal 60

Sengketa mengenai status kepemilikan Tanah dan
kebenaran materiil data fisik dan yuridis,
diselesaikan melalui badan peradilan.

Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal baru
mengenai Badan Peradilan Pertanahan, dengan
pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 27 UU
Kekuasaan Kehak iman, pembentukan badan
peradilan khusus diatur dengan Undang-Undang
(tersendiri).

Pasal 66

(1) Sengketa mengenai status kepemilikan tanah
dan kebenaran materiil data fisik dan yuridis,
diselesaikan melalui badan peradilan.

(2) Pembentukan Badan Peradilan Khusus
Pertanahan dalam lingkup peradilan umum
diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
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negeri terdiri atas pimpinan, hak im, dan panitera.

479 470. Pasal 66 Lihat DIM 456 Dihapus

478 469. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera
muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh beberapa orang panitera
pengganti.

L ihat DIM 456 Dihapus

477 468. Pasal 65

(1) Pada setiap pengadilan negeri yang telah ada
Pengadilan Pertanahan dibentuk
kepaniteraan Pengadilan Pertanahan yang
dipimpin oleh seorang panitera muda.

L ihat DIM 456 Dihapus

476 467. Bagian Ketiga
Kepaniteraan

Lihat DIM 456 Dihapus

475 466. Pasal 64

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
pertanahan, hak im pada Pengadilan Pertanahan
terdiri atas hak im karier dan hak im ad hoc.

Lihat DIM 456 Dihapus

474 465. (4) Dalam hal tertentu ketua dapat
mendelegasikan penyelenggaraan
administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada wak il ketua.

L ihat DIM 456 Dihapus

473 464. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab atas administrasi dan
pelaksanaan Pengadilan Pertanahan.

L ihat DIM 456 Dihapus

472 463. (2) Ketua dan wak il ketua pengadilan negeri
karena jabatannya menjadi ketua dan wak il
ketua Pengadilan Pertanahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

L ihat DIM 456 Dihapus

471 462. Pasal 63

(1) Pimpinan Pengadilan Pertanahan terdiri atas
seorang ketua dan seorang wak il ketua.

L ihat DIM 456 Dihapus
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(1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 mempunyai tugas:

486 477. Pasal 69

Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja
kepaniteraan Pengadilan Pertanahan diatur dengan
Peraturan Mahkamah Agung.

L ihat DIM 456 Dihapus

485 476. (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian panitera
muda, dan panitera pengganti Pengadilan
Pertanahan diatur lebih lanjut menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

L ihat DIM 456 Dihapus

484 475. Pasal 68

(1) Untuk pertama kali panitera muda dan
panitera pengganti Pengadilan Pertanahan
diangkat dari pegawai negeri sipil dari
instansi Pemerintah yang bertanggung jawab
di bidang pertanahan.

L ihat DIM 456 Dihapus

483 474. Pasal 67

Kepaniteraan bertanggung jawab atas penyampaian
surat panggilan sidang, penyampaian
pemberitahuan putusan dan penyampaian salinan
putusan.

L ihat DIM 456 Dihapus

482 473. (2) Buku perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, paling sedik it memuat nomor
urut, nama dan alamat para pihak , dan jenis
perkara.

L ihat DIM 456 Dihapus

481 472. a. membuat daftar semua perkara yang
diterima dalam buku perkara.

L ihat DIM 456 Dihapus

480 471. a. menyelenggarakan administrasi
Pengadilan Pertanahan; dan

Lihat DIM 456 Dihapus
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498 489. Pasal 72

(1) Hak im ad hoc Pengadilan pertanahan diangkat
dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung.

L ihat DIM 456 Dihapus

497 488. h. berpengalaman di bidang pertanahan paling
singkat 5 (lima) tahun.

L ihat DIM 456 Dihapus

496 487. g. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang
hukum atau pertanahan; dan

Lihat DIM 456 Dihapus

495 486. f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
tercela;

L ihat DIM 456 Dihapus

494 485. e. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter; L ihat DIM 456 Dihapus

493 484. d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh)tahun; L ihat DIM 456 Dihapus

492 483. c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L ihat DIM 456 Dihapus

491 482. b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha E sa; L ihat DIM 456 Dihapus

490 481. a. Warga Negara Indonesia; L ihat DIM 456 Dihapus

489 480. Pasal 71

Untuk dapat diangkat menjadi hak im ad hoc pada
Pengadilan Pertanahan dan hak im ad hoc pada
Mahkamah Agung, harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

L ihat DIM 456 Dihapus

488 479. Pasal 70

Pengangkatan dan pemberhentian hak im
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

L ihat DIM 456 Dihapus

487 478. Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Lihat DIM 456 Dihapus
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511 502. Pasal 75 Lihat DIM 456 Dihapus

510 501. (2) Dalam hal seorang hak im ad hoc yang
merangkap jabatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), jabatannya sebagai hak im ad hoc
dapat dibatalkan.

L ihat DIM 456 Dihapus

509 500. g. advokat. L ihat DIM 456 Dihapus

508 499. f. anggota partai politik ; L ihat DIM 456 Dihapus

507 498. e. anggota TNI/ Polri; L ihat DIM 456 Dihapus

506 497. d. pegawai negeri sipil; L ihat DIM 456 Dihapus

505 496. c. lembaga legislatif; L ihat DIM 456 Dihapus

504 495. a. kepala daerah/ kepala wilayah; L ihat DIM 456 Dihapus

503 494. a. anggota lembaga negara; L ihat DIM 456 Dihapus

502 493. Pasal 74

(1) Hak im ad hoc tidak boleh merangkap jabatan
sebagai:

L ihat DIM 456 Dihapus

501 492. Pasal 73

Tata cara pengangkatan, pemberhentian dengan
hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan
pemberhentian sementara hak im ad hoc
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal
72 diatur dengan peraturan pemerintah.

L ihat DIM 456 Dihapus

500 491. (3) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan
pemberhentian hak im ad hoc pertanahan
kepada Presiden.

L ihat DIM 456 Dihapus

499 490. (2) Calon hak im ad hoc sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua Mahkamah
Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan HAM.

Lihat DIM 456 Dihapus
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(1) Hak im ad hoc Pengadilan Pertanahan dan hak im
ad hoc pertanahan pada Mahkamah Agung
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
karena:

521 512. (2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-
sungguh bahwa saya untuk memperoleh
jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atau cara apapun
juga, tidak memberikan atau menjanjikan

Lihat DIM 456 Dihapus

520 511. Pasal 76

(1) Sebelum memangku jabatannya, hak im ad hoc
Pengadilan Pertanahan wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut agama atau
kepercayaannya.

L ihat DIM 456 Dihapus

519 510. Bagian Keempat

Sumpah dan J anji

L ihat DIM 456 Dihapus

518 509. (2) Masa tugas hak im ad hoc untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan.

L ihat DIM 456 Dihapus

517 508. f. telah selesai masa tugasnya. L ihat DIM 456 Dihapus

516 507. e. tidak cakap dalam menjalankan tugas; atau Lihat DIM 456 Dihapus

515 506. d. berusia 62 (enam puluh dua) tahun bagi
hak im ad hoc pada Pengadilan Pertanahan
dan berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun
bagi hak im ad hoc pada Mahkamah Agung;

L ihat DIM 456 Dihapus

514 505. c. sak it jasmani atau rohani terus menerus
selama 12 (dua belas) bulan;

L ihat DIM 456 Dihapus

513 504. b. permintaan sendiri; L ihat DIM 456 Dihapus

512 503. a. meninggal dunia; L ihat DIM 456 Dihapus
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barang sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan
menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, akan
setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi
nasional, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala
undang-undang serta peraturan lain yang
berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya
senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, seksama dan dengan tidak
membedakan orang dan akan melaksanakan
kewajiban saya sebaik -baiknya dan seadil-
adilnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”

525 516. b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
kurun waktu 1 (satu) bulan melalaikan
kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaannya tanpa alasan yang sah; atau

Lihat DIM 456 Dihapus

524 515. a. dipidana karena bersalah melakukan tindak
pidana kejahatan;

L ihat DIM 456 Dihapus

523 514. Pasal 77

(1) Hak im ad hoc Pengadilan Pertanahan
diberhentikan tidak dengan hormat dari
jabatannya dengan alasan:

L ihat DIM 456 Dihapus

522 513. (2) Hak im ad hoc Pengadilan Pertanahan pada
pengadilan negeri diambil sumpah atau janjinya
oleh ketua pengadilan negeri atau pejabat yang
ditunjuk .

L ihat DIM 456 Dihapus
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533 524. Pasal 80

(1) Ketua pengadilan negeri melakukan
pengawasan atas pelaksanaan tugas hak im,
hak im ad hoc, panitera muda, dan panitera

Lihat DIM 456 Dihapus

532 523. Bagian Kelima

Pengawasan

Lihat DIM 456 Dihapus

531 522. (2) Untuk pertama kalinya pengangkatan hak im ad
hoc Pengadilan Pertanahan pada pengadilan
negeri paling sedik it 5 (lima) orang.

L ihat DIM 456 Dihapus

530 521. Pasal 79

(1) Pengangkatan hak im ad hoc Pengadilan
Pertanahan dilakukan dengan memperhatikan
kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

L ihat DIM 456 Dihapus

529 520. (2) Hak im ad hoc yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku
pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (2).

L ihat DIM 456 Dihapus

528 519. Pasal 78

(1) Hak im ad hoc Pengadilan Pertanahan sebelum
diberhentikan tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1),
dapat diberhentikan sementara dari
jabatannya.

L ihat DIM 456 Dihapus

527 518. (2) Pemberhentian dengan tidak hormat dengan
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk mengajukan pembelaan
kepada Mahkamah Agung.

L ihat DIM 456 Dihapus

526 517. c. melanggar sumpah atau janji jabatan. L ihat DIM 456 Dihapus
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pengganti Pengadilan Pertanahan pada
pengadilan negeri sesuai dengan
kewenangannya.

541 532. Pasal 83 Lihat DIM 456 Dihapus

540 531. Pasal 82

Hukum acara pada Pengadilan Pertanahan
menggunakan hukum acara perdata yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-
Undang ini.

L ihat DIM 456 Dihapus

539 530. Bagian Keenam

Tata Cara Penyelesaian Perkara Pertanahan

Lihat DIM 456 Dihapus

538 529. Pasal 81

Tunjangan dan hak lainnya bagi hak im ad hoc
Pengadilan Pertanahan diatur dengan Keputusan
Presiden.

L ihat DIM 456 Dihapus

537 528. (5) Petunjuk dan teguran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh
mengurangi kebebasan hak im, hak im ad hoc
dan hak im kasasi Pengadilan Pertanahan
dalam memeriksa dan memutus perselisihan.

L ihat DIM 456 Dihapus

536 527. (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ketua Mahkamah
Agung dapat memberikan petunjuk dan
teguran kepada hak im kasasi.

L ihat DIM 456 Dihapus

535 526. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan
negeri dapat memberikan petunjuk dan teguran
kepada hak im dan hak im ad hoc.

L ihat DIM 456 Dihapus

534 525. (2) Ketua Mahkamah Agung melakukan
pengawasan atas pelaksanaan tugas hak im
kasasi, panitera muda, dan panitera pengganti
Pengadilan Pertanahan pada Mahkamah Agung
sesuai dengan kewenangannya.

L ihat DIM 456 Dihapus
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(1) Gugatan perkara pertanahan diajukan kepada
Pengadilan Pertanahan pada pengadilan negeri
yang daerah hukumnya meliputi lokasi
terjadinya sengketa.

547 538. (3) Apabila pihak yang dipanggil tidak ada di
tempat tinggalnya atau tempat tinggal
kediaman terakhir, surat panggilan
disampaikan melalui kepala kelurahan atau
kepala desa yang daerah hukumnya meliputi
tempat tinggal pihak yang dipanggil atau
tempat kediaman yang terakhir.

L ihat DIM 456 Dihapus

546 537. (2) Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan
secara sah apabila disampaikan dengan surat
panggilan kepada para pihak di alamat tempat
tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak
diketahui disampaikan di tempat kediaman
terakhir.

L ihat DIM 456 Dihapus

545 536. Pasal 85

(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak penetapan majelis hak im, ketua majelis
hak im harus sudah melakukan sidang
pertama.

Lihat DIM 456 Dihapus

544 535. (2) Untuk membantu tugas majelis hak im
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk
seorang panitera pengganti.

L ihat DIM 456 Dihapus

543 534. Pasal 84

(1) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
gugatan harus sudah menetapkan majelis
hak im yang terdiri atas 1 (satu) orang hak im
sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang hak im
ad hoc sebagai anggota majelis yang memeriksa
dan memutus perkara.

L ihat DIM 456 Dihapus

542 533. (2) Gugatan yang melibatkan lebih dari 1 (satu)
penggugat dapat diajukan secara kolek tif
dengan memberikan kuasa khusus.

L ihat DIM 456 Dihapus
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555 546. Pasal 89

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 diajukan dalam jangka

Lihat DIM 456 Dihapus

554 545. Pasal 88

Putusan Pengadilan Pertanahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 hanya dapat diajukan
upaya hukum kasasi.

L ihat DIM 456 Dihapus

553 544. Bagian tujuh

Upaya Hukum

Lihat DIM 456 Dihapus

552 543. Pasal 87

Majelis hak im wajib memberikan putusan
penyelesaian perkara pertanahan dalam waktu
paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja
terhitung sejak perkara terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Pertanahan.

L ihat DIM 456 Dihapus

551 542. (2) Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi
saksi atau ahli berkewajiban untuk memenuhi
panggilan dan memberikan kesaksiannya di
bawah sumpah.

Lihat DIM 456 Dihapus

550 541. Pasal 86

(1) Majelis hak im dapat memanggil saksi atau ahli
untuk hadir di persidangan guna diminta dan
didengar keterangannya.

L ihat DIM 456 Dihapus

549 540. (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat
kediaman terakhir tidak dikenal, surat
panggilan dipublikasikan pada tempat
pengumuman di gedung Pengadilan Pertanahan
yang memeriksanya.

L ihat DIM 456 Dihapus

548 539. (4) Penerimaan surat panggilan oleh pihak yang
dipanggil sendiri atau melalui orang lain
dilakukan dengan tanda penerimaan.

L ihat DIM 456 Dihapus
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waktu paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan
Pertanahan diucapkan atau sejak salinan
putusan diterima bagi yang tidak hadir.

561 552. (3) Panitera pengadilan wajib menyampaikan
kontra memori kasasi termohon kepada
pemohon kasasi dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
tanggal kontra memori kasasi diterima.

L ihat DIM 456 Dihapus

560 551. (2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra
memori kasasi kepada panitera pengadilan
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal memori kasasi diterima.

L ihat DIM 456 Dihapus

559 550. Pasal 90

(1) Panitera wajib mengirimkan permohonan
kasasi dan memori kasasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 kepada termohon
kasasi dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) hari kerja terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi didaftarkan.

L ihat DIM 456 Dihapus

558 549. (4) Pemohon kasasi wajib menyampaikan
memori kasasi kepada panitera pengadilan
dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal permohonan
dicatat.

L ihat DIM 456 Dihapus

557 548. (3) Panitera mencatat permohonan kasasi pada
tanggal diterimanya permohonan dan kepada
pemohon diberikan tanda terima tertulis
yang ditandatangani panitera.

L ihat DIM 456 Dihapus

556 547. (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didaftarkan pada Pengadilan
Pertanahan yang telah memutus perkara
pertanahan.

L ihat DIM 456 Dihapus
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567 558. Pasal 93

(1) Panitera Mahkamah Agung wajib
menyampaikan salinan putusan kasasi
kepada panitera Pengadilan Pertanahan

Lihat DIM 456 Dihapus

566 557. (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 harus diputus dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal permohonan kasasi
dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

L ihat DIM 456 Dihapus

565 556. Pasal 92

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari
permohonan kasasi dan menetapkan hari
sidang dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi dicatat oleh panitera
Mahkamah Agung.

L ihat DIM 456 Dihapus

564 555. (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak berakhirnya batas waktu penyampaian
memori kasasi.

L ihat DIM 456 Dihapus

563 554. Pasal 91

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (4) tidak terpenuhi,
ketua Pengadilan Pertanahan menyampaikan
surat keterangan kepada Mahkamah Agung
yang menyatakan bahwa pemohon kasasi
tidak mengajukan memori kasasi.

L ihat DIM 456 Dihapus

562 553. (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan
kasasi, memori kasasi, dan kontra memori
kasasi beserta berkas perkara yang
bersangkutan kepada Mahkamah Agung
dalam jangka waktu paling lama 40 (empat
puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi didaftarkan atau paling
lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori
kasasi diterima.

L ihat DIM 456 Dihapus
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dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi diputuskan.

573 564. (2) Penggunaan dan pemanfaatan Tanah yang
menyimpang dari ketentuan sebagaimana

dihapus dihapus

572 563. Pasal 95

(1) Pemerintah melakukan penataan dan
pengendalian terhadap penggunaan dan
pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional

Pasal 67

Pemerintah melakukan penataan dan pengendalian
terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah.

571 562. Bagian Kesatu

Umum

570 561. BAB X

PE NATAAN, PE NGENDALIAN, PE NGGUNAAN, DAN
PEMANFAATAN TANAH

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional

BAB VIII

PE NATAAN DAN PENGENDALIAN PE RTANAHAN

569 560. Pasal 94

Dalam hal putusan Pengadilan Pertanahan tidak
diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), salinan putusan
Pengadilan Pertanahan disampaikan kepada para
pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak jangka waktu pengajuan kasasi
berakhir.

L ihat DIM 456 Dihapus

568 559. (2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan
salinan putusan kasasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon
kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
putusan kasasi diterima.

L ihat DIM 456 Dihapus
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dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
berupa hapusnya hak .

576 567. L ihat DIM 566 Pasal 68

(1) Dalam rangka penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah disusun neraca Penatagunaan Tanah,
dan pemberian izin lokasi dan/ atau penetapan
lokasi.

(2) Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup kegiatan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pembangunan sarana dan prasarana serta

pemberdayaan masyarakat; dan
d. pemantauan dan evaluasi.

(3) Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan pada
tanah pertanian dan/ atau tanah non pertanian.

(4) Terhadap tanah non pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan
Konsolidasi Tanah secara vertikal.

(5) Objek Konsolidasi Tanah berasal dari:
a. tanah negara yang dikuasai/ digarap

masyarakat;
b. tanah yang sudah terdaftar; dan/ atau
c. tanah hak yang belum terdaftar.

(6) Pelunasan BHTB tidak menjadi persyaratan

575 566. L ihat DIM 566 Paragraf 1

Umum

574 565. Pemerintah mengusulkan penambahan
materi/ substansi mengenai Penatagunaan tanah,
dengan pertimbangan mencegah tumpang tindih
perizinan yang diterbitkan dalam satu areal oleh
beberapa instansi pemerintah.

Penatagunaan Tanah diperlukan untuk membatasi
penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh pihak
yang memilik i atau yang menguasai sesuai dengan
kesesuaian tanahnya guna memelihara tanah dan
mencegah kerusakan tanah.

Bagian Kedua

Penatagunaan Tanah
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untuk penerbitan sertipikat Hak atas Tanah
hasil pelaksanakan Konsolidasi Tanah, tetapi
merupakan pajak terhutang dari pemilik tanah
yang bersangkutan.

(7) Konsolidasi Tanah dapat dibiayai dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD);
c. Badan Hukum Pemerintah/ swasta;
d. swadaya masyarakat; dan/ atau
e. sumber lainnya yang sah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsolidasi
Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

578 569. Pasal 70

Dalam rangka pemberian izin lokasi dan penetapan
lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1)
diperlukan pertimbangan teknis pertanahan sesuai

577 568. L ihat DIM 566 Pasal 69

(1) Neraca Penatagunaan Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan
penetapan perimbangan antara ketersediaan
dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan.

(2) Neraca Penatagunaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan:

a. pelaksanaan inventarisasi penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah; dan

b. penyusunan pola penyesuaian penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) Pola penyesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b berisikan arahan kegiatan dan
langkah yang perlu dilaksanakan bagi pemegang
hak atas tanah atau kuasanya untuk
menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

583 574. L ihat DIM 574 Pasal 72

(1) Tanah timbul dan tanah yang berasal dari hasil

582 573. Pemerintah mengusulkan penambahan
materi/ substansi mengenai tanah timbul dengan
pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum
yang selama ini belum diatur.

Paragraf 3

Penataan Tanah Timbul

581 572. Substansi pengaturan yang diusulkan Pemerintah
merupakan implementasi prinsip NKRI, khususya
dalam menjaga keutuhan wilayah negara.

Pasal 71

(1) Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah di Wilayah pesisir, pulau-
pulau kecil, perbatasan dan Wilayah tertentu
dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak atas tanah di pulau kecil dapat diberikan
maksimal seluas 70% dari luas seluruh pulau,
sisanya minimal 30% merupakan kawasan
fungsi lindung dan kawasan yang dikuasai oleh
pemerintah dengan syarat tidak menutup akses
publik .

(3) Pulau Kecil Terluar dikuasai secara utuh oleh
instansi pemerintah atau pemerintah daerah,
apabila terdapat kepentingan nasional yang
meliputi pertahanan keamanan, pendidikan
dan penelitian, keselamatan perhubungan dan
pelestarian lingkungan hidup.

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
pemberian hak atas tanah di Wilayah pesisir,
pulau-pulau kecil, perbatasan dan Wilayah
tertentu diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri.

580 571. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. Penataan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

579 570. Penyesuaian S truktur dan S istematika Paragraf 2
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rek lamasi merupakan tanah negara yang dapat
diberikan dengan sesuatu hak atas tanah.

(2) Tanah yang berasal dari hasil rek lamasi
diberikan dengan Tanah Hak Pengelolaan
kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah atau
bank tanah.

587 578. Pemerintah mengusulkan penambahan
materi/ substansi mengenai Pengelolaan Tanah
Kawasan Hutan Negara Yang Telah Berubah Fungsi
dengan pertimbangan untuk mendorong
harmonisasai hukum dalam pengelolaan sumber
daya alam, dan untuk memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat.

Paragraf 5

Penataan Tanah Kawasan Hutan Negara

Yang Telah Berubah Fungsi

586 577. L ihat DIM 662 Pasal 74

(1) Kawasan hutan negara yang telah dilepaskan
menjadi Tanah Negara.

(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola oleh Kementerian.

(3) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diberikan Hak Atas Tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

585 576. Pemerintah mengusulkan penambahan
materi/ substansi mengenai Pengelolaan Tanah
Kawasan Hutan Negara Yang Telah Dilepaskan
dengan pertimbangan untuk mendorong
harmonisasai hukum dalam pengelolaan sumber
daya alam, dan untuk memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat.

Paragraf 4

Penataan Tanah Kawasan Hutan Negara Yang Telah
Dilepaskan

584 575. Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru
dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian
hukum dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 73

(1) Data dan informasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah harus
menjadi bahan pertimbangan dalam
penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan
tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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589 580. Pemerintah mengusulkan substansi baru mengenai
tanah terlantar dengan pertimbangan bahwa pada
prinsipnya tanah harus digunakan dan
dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan
pemberian haknya. Oleh karena itu, pelanggaran
terhadap prinsip tersebut mengak ibatkan tanah
menjadi terlantar. Tanah hak yang sudah
ditetapkan sebagai tanah terlantar menjadi tanah
negara yang dapat didayagunakan oleh Pemerintah
untuk kepentingan masyarakat. Selain itu untuk

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Secara
Optimal, dan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Terlantar

588 579. L ihat DIM 564 Pasal 75

(1) Tanah kawasan hutan negara yang dalam
kenyataannya berupa kampung, pemukiman,
ladang, atau budidaya non kehutanan dapat
menjadi Tanah Negara, jika:

a. telah dilakukan perubahan kawasan hutan
menjadi kawasan non hutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; atau

b. terdapat bukti kepemilikan dan/ atau
penguasaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sebelum ditetapkan
menjadi kawasan hutan negara.

(2) Pengaturan Tanah Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kementerian.

(3) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diberikan Hak atas Tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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memberikan penguatan kewenangan kepada
pemerintah dalam menetapkan tanah terlantar.

593 584. L ihat DIM 581 Pasal 77

(1) Pemerintah memberikan peringatan atau
teguran kepada Pemegang hak atas tanah yang
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu 6 (enam) bulan untuk setiap
peringatan.

(3) Dalam hal setelah diberikan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemegang tetap tidak melaksanakan
kewajibannya, maka pemegang hak wajib

592 583. L ihat DIM 581 Paragraf 2

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Secara
Optimal

591 582. L ihat DIM 581 Pasal 76

(1) Dalam rangka mewujudkan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai
fungsi sosial, ekonomi yang berkeadilan, dan
ekologi maka semua hak atas tanah wajib
diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan
secara optimal dan produktif sesuai dengan
sifat dan tujuan pemberian haknya.

(2) Pemegang hak atas tanah dilarang
mengusahakan, menggunakan, dan
memanfaatkan tanahnya tidak secara
optimal, atau menelantarkan tanahnya.

(3) Penilaian terhadap tanah yang tidak
diusahakan, digunakan atau dimanfaatkan
secara optimal atau diterlantarkan dilakukan
oleh jasa Penilai Pertanahan Berlisensi.

590 581. Paragraf 1

Umum
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mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang
memenuhi syarat atau bank tanah.

(4) Dalam hal pemegang hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak mengalihkan
tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi
syarat, maka tanahnya menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara dengan
diberikan ganti kerugian.

(5) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibebani hak tanggungan, maka
kreditor diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk
mencari pihak lain yang mampu
mengusahakan, menggunakan, dan
memanfaatkan tanahnya.

(6) Dalam hal kreditor sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak mengalihkan, maka
tanahnya diambil alih oleh Negara untuk
tujuan sosial dan/ atau lingkungan, menjadi
objek TORA atau diberikan untuk dikelola oleh
bank tanah.

595 586. Pasal 78

(1) Objek penertiban tanah terlantar meliputi
tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara
berupa hak atas tanah atau dasar penguasaan
atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
pemberian hak atau dasar penguasaannya.

(2) Tidak termasuk objek penertiban tanah
terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah:

a. tanah Hak Milik , Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama
perorangan yang secara tidak sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan atau
sifat dan tujuan pemberian haknya;

b. Tanah yang sedang dalam keadaan

594 585. L ihat DIM 581 Paragraf 3
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
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sengketa; dan

c.Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan
karena dihalangi oleh pihak lain.

(3) Penertiban objek tanah terlantar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan hak atas tanah; atau

b. sejak berakhirnya izin/ keputusan/ surat
dasar penguasaan atas tanah dari pejabat
yang berwenang.

(4) Pelaksanaan penertiban dilakukan dengan
pemberian peringatan atau teguran kepada
Pemegang hak atas tanah yang melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76 ayat (1) dan ayat (2).

(5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu 6 (enam) bulan untuk setiap
peringatan.

(6) Dalam hal setelah diberikan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
pemegang tetap tidak melaksanakan
kewajibannya, maka ditetapkan menjadi tanah
terlantar.

(7) Penetapan sebagai tanah terlantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mengak ibatkan hapusnya hak atas tanah dan
memutuskan hubungan hukum serta
tanahnya dikuasai langsung oleh Negara.

(8) Pemerintah menetapkan peruntukan
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah negara bekas tanah
terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
untuk didayagunakan bagi kepentingan
masyarakat dan negara melalui reforma
agraria dan program strategis negara serta
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untuk cadangan negara lainnya.

598 589. L ihat DIM 589 Pasal 80

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Negeri S ipil tertentu
di lingkungan Kementerian diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam K itab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri S ipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang
pertanahan dan penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang
yang diduga melakukan tindak pidana dalam
bidang pertanahan dan penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang sehubungan dengan peristiwa tidak
pidana dalam bidang pertanahan dan
penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-
dokumen yang berkenaan dengan tindak
pidana dalam bidang pertanahan dan
penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu
yang diduga terdapat bahan bukti dan
dokumen lain serta melakukan

597 588. Pemerintah mengusulkan substansi baru mengenai
penyidik pegawai negeri sipil bidang pertanahan,
dengan pertimbangan untuk membantu proses
penyidikan dalam perkara pertanahan.

BAB IX

PE NYIDIK PE GAWAI NE GE RI S IPIL BIDANG
PE RTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

596 587. L ihat DIM 581 Pasal 79

Ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan
tanah secara optimal, dan penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.
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penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana dalam bidang
pertanahan dan penataan ruang;

f. menangkap dan menahan pelaku tindak
pidana bidang pertanahan dan penataan
ruang; dan

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dalam bidang pertanahan dan penataan
ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri S ipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,
Penyidik Pegawai Negeri S ipil berkoordinasi
dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri S ipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada penuntut umum melalui
pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(6) Ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri
S ipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri.

600 591. Pasal 81

Profesi mitra kerja pertanahan meliputi PPAT,
Surveyor Kadaster Berlisensi, Mediator Pertanahan,
dan profesi lainnya yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

599 590. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi
mengenai “Profesi Mitra Kerja Pertanahan”

BAB X
PROFE S I MITRA KE R J A PE RTANAHAN
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604 595. Pasal 83

(1) Surveyor Kadaster Berlisensi diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri untuk wilayah kerja

603 594. Bagian Kedua
Surveyor Kadaster Berlisensi

602 593. Pasal 82

(1) PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
untuk daerah kerja tertentu.

(2) PPAT mempunyai tugas pokok dan kewenangan
untuk melaksanakan sebagian kegiatan
pendaftaran tanah dengan membuat akta
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan
hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah.

(3) Akta PPAT merupakan akta autentik dan dibuat
dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, terdiri
dari:
a. lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap

dan disimpan oleh PPAT yang bersangkutan,
dan

b. lembar kedua sebanyak 1(satu) rangkap atau
lebih menurut banyaknya Hak Atas Tanah
yang menjadi objek perbuatan hukum dalam
akta, untuk keperluan pendaftarannya dan
kepada pihak yang berkepentingan dapat
diberikan salinannya.

(4) Penyampaian akta sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b dapat dilakukan secara daring
(online) dalam bentuk data elek tronik .

(5) Ketentuan mengenai ak ta PPAT, daerah kerja,
formasi, pengangkatan dan pemberhentian, hak
dan kewajiban, larangan dan sanksi,
pelaksanaan jabatan PPAT, pembinaan dan
pengawasan, Ikatan Profesi PPAT, dan Majelis
Pengawas PPAT diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

601 592. Bagian Kesatu
Pejabat Pembuat Akta Tanah
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tertentu.

(2) Ruang lingkup pekerjaan Surveyor Kadaster
Berlisensi, meliputi:
a. perencanaan survei dan pemetaan;
b. pengorganisasian dan pelaksanaan survei

dan pemetaan; dan
c. penyimpanan dan pengelolaan dokumen

hasil pelaksanaan pekerjaan survei dan
pemetaan dalam Buku Protokol.

(3) Surveyor Kadaster Berlisensi dapat berbentuk :
a. Badan Usaha Perorangan; atau
b. Badan Usaha Persekutuan dalam bentuk

F irma.

(4) Ketentuan mengenai lisensi, wilayah kerja,
pengangkatan dan pemberhentian, hak dan
kewajiban, larangan dan sanksi, pelaksanaan
jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, pembinaan
dan pengawasan, Ikatan Profesi Surveyor
Kadaster Berlisensi, dan Majelis Pengawas
Surveyor Kadaster Berlisensi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri.

606 597. Pasal 84

(1) Penilai Pertanahan Berlisensi diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri untuk wilayah kerja
tertentu.

(2) Penilai Pertanahan Berlisensi mempunyai tugas
melakukan penilaian pertanahan secara
independen dan professional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Penilai Pertanahan Berlisensi dapat berbentuk :
a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik .

(4) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a merupakan Penilai Pertanahan
Berlisensi di lingkungan Kementerian.

(5) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b berbentuk Kantor J asa Penilai
Publik .(6) Ketentuan mengenai lisensi, wilayah kerja,

605 596. Bagian Ketiga
Penilai Pertanahan Berlisensi
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pengangkatan dan pemberhentian, hak dan
kewajiban, larangan dan sanksi, pelaksanaan
jasa Penilai Pertanahan Berlisensi, pembinaan
dan pengawasan, Asosiasi Profesi Penilai
Pertanahan Berlisensi, dan Majelis Pengawas
Penilai Pertanahan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.

609 600. Pemerintah mengusulkan substansi baru mengenai
Bab X I Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

BAB X I

PEMBINAAN, PE NGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

608 599. Pasal 85

(1) Mediator Pertanahan Berlisensi diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri untuk wilayah kerja
di seluruh Indonesia.

(2) Sebelum melaksanakan tugasnya, Meditor
Pertanahan Berlisensi wajib mempunyai
Sertifikat Mediator dari pejabat yang berwenang
dan lisensi dari Menteri.

(3) Sertifikat Mediator sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan dokumen yang diterbitkan
oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah
memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung
yang menyatakan bahwa seseorang telah
mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi
Mediasi.

(4) Mediator Pertanahan Berlisensi dapat
berbentuk :
a. Badan Usaha Perorangan; atau
b. Badan Usaha Persekutuan dalam bentuk
F irma.

(5) Ketentuan mengenai lisensi, wilayah kerja,
pengangkatan dan pemberhentian, hak dan
kewajiban, larangan dan sanksi, pelaksanaan
jasa Mediator Pertanahan Berlisensi, pembinaan
dan pengawasan, Ikatan Profesi Mediator
Pertanahan Berlisensi, dan Majelis Pengawas
Mediator Pertanahan Berlisensi, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri.

607 598. Bagian Keempat
Mediator Pertanahan Berlisensi
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610 601. Pemerintah mengusulkan substansi baru, dengan
pertimbangan hal ini perlu mendapatkan penegasan
dalam Undang-Undang.

Pengawasan penggunaan dan pemanfaatan tanah
perlu diatur agar sesuai dengan peruntukkan dan
penggunaannya agar tercipta penggunaan yang
lestari, optimal, serasi, dan seimbang.

Dan untuk menghindari terjadinya akumulasi atau
penumpukan penguasaan atau pemilikan tanah
oleh perorangan atau badan hukum tertentu, perlu
dilakukan pembatasan mengingat ketersediaan
tanah terbatas, sedangkan kebutuhan selalu
bertambah

Pasal 86

(1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan atas tanah dilakukan oleh
Kementerian.

(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memastikan:

a. subyek hak atas tanah sesuai dengan jenis
hak yang diberikan;

b. penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan rencana tata ruang;

c. penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan tugas dan fungsi pemegang hak ;

d. luas tanah yang diberikan penguasaannya
tidak melebihi batas yang ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. tanahnya dipelihara atau dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan tidak
diterlantarkan;

f. peralihan dan pembebanan hak atas tanah
dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. berakhirnya hak atas tanah; dan/ atau

h. lainnya, yang berkaitan dengan penguasaan
pemilikan penggunaan dan pemanfaatan
tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
penguasaan pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan
perundang-undangan.
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613 604. L ihat DIM 603 Pasal 87

(1) Setiap orang yang menguasai atau memilik i
tanah namun tidak mendaftarkan tanahnya,
dikenai sanksi berupa denda sebesar nilai biaya
pendaftaran tanah yang bersangkutan sesuai
dengan peraturan penerimaan negara bukan
pajak yang berlaku pada Kementerian.

(2) Setiap orang yang mendaftarkan tanah bukan
atas nama sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3), dikenakan sanksi
administrasi berupa pembatalan hak atas
tanahnya atau mengalihkan kepada pihak lain
yang memenuhi syarat.

(3) Pemegang hak atas tanah yang tidak
melepaskan tanah kelebihan maksimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai
sanksi berupa teguran tertulis dan/ atau
pembatalan hak .

(4) Barang siapa yang dengan sengaja
menghilangkan atau merusak dokumen
pertanahan yang menjadi bukti penerbitan hak
atas tanah dan tanda bukti hak dikenakan
sanksi administrasi berat.

(5) Barang siapa yang tidak dengan sengaja
menghilangkan atau merusak dokumen

612 603. Pasal 96

Setiap penerima TORA yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal
47 dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan/ atau
hapusnya hak .

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus

611 602. BAB X I

SANKS I

Untuk pelanggaran terhadap ketentuan yang
merupakan ranah hukum administrasi maka perlu
diatur sanksi administrasi.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi
dengan penyempurnaan rumusan.

BAB X II

SANKS I ADMINISTRAS I
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pertanahan yang menjadi bukti penerbitan hak
atas tanah dan tanda bukti hak dikenakan
sanksi administrasi ringan atau sedang.

614 605. L ihat DIM 577 Pasal 88

(1) Barang siapa dalam melaksanakan pelayanan di
bidang pertanahan tidak sesuai dengan S tandar
Operasional Prosedur dikenakan sanksi
administrasi ringan atau sedang.

(2) Setiap pejabat/ petugas Kementerian dalam
melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Tanah
yang tidak melakukan peninjauan/ penelitian
fisik tanah, menandatangani R isalah sebelum
penelitian dilakukan, tidak mengecek kembali
data yuridis dan data administrasi, tidak cermat
mengenai penggunaan tanah, tidak
melaksanakan sidang pemeriksaan tanah
dikenakan sanksi administrasi sedang.

(3) Setiap pejabat/ petugas Kementerian yang tidak
dengan sengaja menerbitkan hak atas tanah dan
sertifikat hak atas tanah dalam kawasan hutan
yang telah dikukuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dikenakan
sanksi administrasi ringan.

(4) Setiap pejabat/ petugas Kementerian yang tidak
dengan sengaja menerbitkan hak atas tanah dan
sertifikat hak atas tanah di atas aset
pemerintah, BUMN, BUMD dikenakan sanksi
administrasi ringan.

(5) Setiap pejabat/ petugas Kementerian yang
melakukan penolakan/ penghentian proses
penerbitan hak atas tanah karena tanah yang
menjadi objek sengketa adalah aset negara atau
aset pemerintah/ BUMN/ BUMD yang belum
dilepas haknya atau karena adanya lebih dari
satu putusan pengadilan yang saling
bertentangan, tidak dengan sengaja menerbitkan
hak atas tanah dan sertifikat hak atas tanah di
atas aset pemerintah, BUMN, BUMD dikenakan
sanksi administrasi.
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619 610. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi. Pasal 90

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan
tanahnya menggunakan nama orang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp
5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

(2) Setiap orang sebagai Pemegang hak atas tanah
atau dasar penguasaan yang dengan sengaja
menutup akses atau tidak memberikan akses
lain kepada masyarakat di sek itarnya dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

618 609. (2) Setiap peraturan perundang-undangan yang
disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-
Undang ini dapat memuat ancaman pidana
atas pelanggaran peraturannya dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/ atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemerintah mengusulkan dihapus Dihapus

617 608. Pasal 97

(1) Setiap orang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 dan Pasal 57 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/ atau denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemerintah mengusulkan dihapus. Dihapus

616 607. BAB X II

KE TE NTUAN PIDANA

Tetap

Penyesuaian sistematika

BAB X III

Tetap

615 606. L ihat DIM 603 Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara penjatuhan sanksi administrasi, diatur dengan
peraturan perundang-undangan.
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tahun dan/ atau denda paling banyak Rp
5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan yang menyebabkan kerusakan tanah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp
5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
spekulasi tanah untuk mendapatkan
keuntungan pribadi semata, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/ atau denda paling banyak Rp
5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
penyelundupan hukum tertentu untuk
mendapatkan hak atas tanah, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/ atau denda paling banyak Rp
5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan
selanjutnya berlaku ketentuan dalam Pasal 25
ayat (6).

620 611. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi Pasal 91

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi
pejabat/ petugas Kementerian melaksanakan
tugas inventarisasi, identifikasi lapangan,
verifikasi, pengukuran, pemeriksaan tanah, atau
survei pertanahan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau
denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima
milyar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi
pejabat/ petugas Kementerian melaksanakan
pengosongan Tanah Negara (tanah yang telah
habis jangka waktu dan tidak diperpanjang atau
diperbaharui, tanah terlantar dan lain-lain)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/ atau denda paling banyak
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Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja memasuki
dan/ atau menguasai tanah milik orang lain tanpa ijin
dari pemiliknya atau kuasanya yang sah, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/ atau denda paling banyak Rp10.000.000.000
(sepuluh milyar rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan palsu atau membuat surat palsu
yang dapat menimbulkan suatu hak atas tanah
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada
sesuatu hak atas tanah dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsukan, jika pemakai tersebut dapat
menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat,
diancam dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak
10 (sepuluh) kali nilai dari harga tanah yang
menjadi objek pemalsuan.

(5) Setiap orang yang dalam mengajukan
permohonan hak atas tanah dengan sengaja
memberikan, memasukkan keterangan yang
tidak benar sehingga dapat mengak ibatkan
kerugian bagi pihak lain atau pihak ketiga
dan/ atau menyebabkan tumpang tindihnya hak
atas tanah dipidana dengan pidana penjara
paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda
10 (sepuluh) kali nilai tanah yang menjadi objek
perbuatan.

622 613. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi Pasal 92

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
tanah bersama satuan rumah susun yang
merupakan Hak Guna Bangunan berubah
menjadi Hak Pakai dengan jangka waktu sisa
Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

621 612. BAB X III

KE TE NTUAN PE RALIHAN

Pemerintah mengusulkan substansi baru mengenai
ketentuan peralihan untuk mengurangi tumpang
tindih kewenangan, mencegah kekosongan hukum.

BAB X IV

KE TE NTUAN PE RALIHAN
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(2) Pendaftaran perubahan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
sesederhana dan secepat mungk in sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri.

(3) Semua bekas tanah hak barat dan bekas tanah
swapraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal I,
Pasal III, Pasal IV , Pasal V , dan Pasal V I
Ketentuan-Ketentuan Konversi dan Bagian
Keempat huruf A Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dan Bagian Keempat demi hukum
hapus sejak tanggal 24 September 1960 dan
tidak dapat dijadikan alas hak dalam
pendaftaran tanah.

623 614. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi Pasal 93

(1) Semua izin dan/ atau konsesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang telah
diterbitkan dan/ atau sudah ditindak lanjuti
dengan pengelolaan, penggunaan dan
pemanfaatannya sebelum Undang-Undang ini
berlaku, meliputi:
a. izin di atas tanah kawasan hutan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

b. izin di atas tanah wilayah pesisir, pulau-
pulau kecil dan wilayah terluar sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana
telah diubah Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;

c. izin di atas tanah wilayah pertambangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara,

terkena ketentuan penetapan batas dan
pengukuran serta pemetaannya, dan ketentuan



- 109 -

wajib daftar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Kementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

629 620. (2) Pengadilan Pertanahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 harus sudah
terbentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak

Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (2) Pengadilan Pertanahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 harus sudah terbentuk paling
lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini

628 619. Pasal 100

(1) Sebelum Pengadilan Pertanahan terbentuk ,
penyelesaian perkara pertanahan
dilaksanakan oleh pengadilan negeri.

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional,
tanpa mengubah makna

Pasal 94

(1) Sebelum Pengadilan Pertanahan terbentuk ,
penyelesaian perkara pertanahan dilaksanakan
oleh lembaga peradilan yang ada.

627 618. (2) Terhadap Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang sudah berakhir jangka waktunya,
dapat diperpanjang kembali dengan
mengikuti ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

Pemerintah mengusulkan dihapus. (2) Dihapus

626 617. Pasal 99

(1) Terhadap Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan yang sudah ada sebelum
berlakunya Undang-Undang ini masih tetap
diberlakukan sampai dengan masa
berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha
dan Hak Guna Bangunan.

Pemerintah mengusulkan dihapus.

(1) Dihapus

625 616. (2) Terhadap penyerahan pemanfaatan bagian
tanah Hak Pengelolaan yang ada sebelum
berlakunya Undang-Undang ini, masih tetap
diberlakukan sampai dengan masa berakhirnya
perjanjian penyerahan pemanfaatan tanah yang
bersangkutan.

Pemerintah mengusulkan dihapus (2) Dihapus

624 615. Pasal 98

(1) Terhadap Hak Pengelolaan yang sudah
berlangsung sebelum berlakunya Undang-
Undang ini harus dilakukan penyesuaian
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pemerintah mengusulkan dihapus

(1) Dihapus
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Undang-Undang ini berlaku. berlaku.

636 627. LEMBARAN NEGARA RE PUBLIK INDONE S IA
TAHUN … NOMOR …

Tetap Tetap

635 626. Diundangkan di J akarta

pada tanggal …

MENTE RI HUKUM DAN HAK ASAS I MANUSIA
RE PUBLIK INDONE S IA,

YASONNA M LAOLY

Tetap Tetap

634 625. Disahkan di J akarta ...

pada tanggal

PRE S IDE N RE PUBLIK INDONE S IA,

J OKO WIDODO

Tetap Tetap

633 624. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Tetap Tetap

632 623. Pasal 102

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkannya

Tetap

Pasal 96

Tetap

631 622. Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan dan peraturan pelaksanaannya yang
telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini.

Pasal 95

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan di bidang
agraria/ pertanahan dan peraturan pelaksanaannya
yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini.

630 621. BAB X IV

KE TE NTUAN PENUTUP

Tetap BAB X V

Tetap
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