
BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pengalihan Hak

Dalam ketentuan pasal 19 UUPA itu jelas bahwa tujuan pendaftaran

tanah di indonesia adalah untuk kepentingan pemerintah dalam rangka

memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dengan melibatkan

rakyat bukan dalam pengertian di jalankan oleh rakyat.1

Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak

atas tanah yang di sebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan

UUPA. Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah, perinsip nya di bebankan

kepada pemerintah dan para pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk

mendaftarkan hak nya.2

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak

terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual

beli atau pertukaran.

2. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting

adalah pemindahan atau pengalihannama dalam hal jual beli benda tidak

bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.3

1Muctar Wahid,Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah(Jakarta:
Repulika,2008), h 69

2Ibid, h 71.
3Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), h.72
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Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak

atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh

tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi

ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara

langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-

benda yang tidak bergerak.

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada

orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain

yang dibenarkan oleh hukum.

Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan)

dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.4

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan

bahwa:

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian

menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan

pemerintah.

2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak

langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang

warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai

4Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendadftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), h.65
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kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang

ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal

karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa

hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua

pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.5

Orang asing dan badan hukum pada dasarnya tidak dapat menjadi

subjek hak milik.Oleh karena itu, peralihan hak milik kepada orang asing dan

badan hukum adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

B. Bentuk-Bentuk Pengalihan Hak

Dalam Hukum Perdata ada beberapa macamcara memperoleh hak

kebendaan, yakni sebagai berikut:

1. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian

didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai

miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda

tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan

sebagainya.

2. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya,

misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian

ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya.

3. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara

penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah,

5Ibid, h.65
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warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda

berpindah kepada yang memperoleh hak.

4. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa

(lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama.

Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara

menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun

sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak

bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun,

dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu

20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak

tersebut memperoleh hak milik.

5. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan

menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang

berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH

Perdata.

6. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum

ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya.

7. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah,

dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah

tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.6

Dari pernyataan di atas dapat dilihat, bahwa secara Hukum Perdata ada

beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak

6Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
2000), h.140
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akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang

memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya.

Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah, maka dikenal juga

beberapa macam peralihan hak atas tanah yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli tanah menurut Hukum Adat, adalah suatu perbuatan pemindahan

hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan

pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang

berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya

perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui

oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan

pembayaran harganya dilakukan secara serentak.

2. Jual beli tanah menurut UUPA, dalam UUPA istilah jual beli hanya

disebutkan dalam Pasal 26 UUPA, yaitu yang menyangkut jual beli hak

milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya, tidak ada kata yang

menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian

dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk

memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah,

tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya

disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum

pemindahan hak atas tanah karena jual beli.

3. Penghibahan tanah, hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada

orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara

sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan
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pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang

berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat

meninggal dunia.

4. Pewarisan tanah, perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena

pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA.

Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena

wasiat dari orang yang mewasiatkan.7

Pernyataan di atas merupakan bentuk-bentuk pengalihan hak milik atas

tanah.Pengalihan hak milik atas tanah tersebut tergantung bentuknya dan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.Oleh karena itu pengalihan hak milik

atas tanah secara hukum harus diikuti dengan alas hak yang jelas dan sesuai

dengan undang-undang.

C. Akibat Hukum dari Pengalihan Hak

Pengalihan hak merupakan perpindahan hak terhadap sesuatu benda,

baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengalihan hak benda

bergerak menurut KUH Perdata cukup dilakukan secara lisan, yakni sewaktu

jual beli dilakukan si penjual langsung menyerahkan barangnya kepada si

pembeli, maka pada saat itu hak terhadap benda tersebut telah beralih kepada si

pembeli tersebut.

Sedangkan penyerahan barang yang tidak bergerak di samping

dilakukan secara lisan, juga harus dilakukan dengan pembuatan suatu tulisan

7Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), h.71
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yang dinamakan dengan akta (surat penyerahan), yang dibuat secara resmi di

depan notaris. Akta tersebut berupa suatu keterangan timbal-balik yang

ditandatangani bersama oleh si penjual dan si pembeli, yang secara pokok

berisi di satu pihak penjual menyerahkan hak miliknya, di pihak lain pembeli

menyatakan menerima hak milik atau benda yang bersangkutan.8

Perolehan hak, lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara khusus

atau satu persatu dari seorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli,

pemberian, pertukaran dan sebagainya.Namun ada juga perolehan hak secara

umum, tidak memakai perincian satu persatu.Hal ini terjadi pada suatu

pewarisan atau perkawinan dengan percampuran kekayaan.Seorang ahli waris

mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak si meninggal.Seorang isteri

yang kawin dalam percampuran kekayaan memperoleh separuh dari semua

hak-hak suaminya.9

Akibat hukum dari peralihan hak tersebut, maka seseorang akan

kehilangan hak terhadap sesuatu benda, dan orang lain mendapatkan hak

tersebut karena sesuatu hal sebagaimana yang dijelaskan, yakni dapat melalui

jual beli, warisan, pemberian, wasiat dan sebagainya.

Suatu benda milik seseorang kemudian dialihkan hak miliknya kepada

orang lain melalui hal-hal tersebut di atas, maka orang yang bersangkutan tidak

dapat lagi menguasai benda tersebut, karena hak miliknya sudah beralih kepada

orang lain. Oleh karena itu untuk memperjelas status hak milik, maka

seseorang harus mengurus sertifikat hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Apabila seseorang memiliki sesuatu benda yang tidak jelas status

8Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), h.73
9Ibid, h.74
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kepemilikannya, maka dapat saja benda atau harta itu jatuh ke tangan orang

lain melalui pengurusan sertifikat kepemilikan tersebut.

Dengan demikian, maka penguasaan terhadap hak miik terhadap

sesuatu benda harus mempunyai alas hak yang jelas yakni berupa surat atau

sertifikat hak milik. Apabila sertifikat hak milik tersebut sudah berganti nama,

maka kepemilikan terhadap benda atau harta tersebut sudah berpindah kepada

orang lain, dan penguasaan terhadap benda tersebut tidak dapat lagi dilakukan

oleh orang yang kepemilikan sudah berganti dengan orang lain, dan orang lain

yang mendapatkan hak milik tersebut yang dapat menguasai benda tersebut

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.


