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ABSTRACT 
 

M. Ali Nirwansyah, Power Laws Letter C Shareholders Rights to Land in the 
Perspective of Positive Law in Indonesia (Case Studies in Urban 
Ngadirejo, District Kartasura). Thesis Master of Legal Studies Program 
Surakarta  Muhammadiyah  University,  Graduate Program in 2012.
 In  Indonesia, there are still a lot of land that has not been certified and 
listed in the only village (book Letter C), especially in the Village 
Ngadirejo, District Kartasura, Sukoharjo district there are lands that have 
not been certified but will only have the Letter C. Transfer of rights are 
common in soils letter C such as transfer air rights through purchase and 
inheritance. Society still think that the Letter C can be evidence of 
property rights, even if the certificate is considered not as strong, so some 
still make the switch right just by Letter C. This research method used is 
descriptive method of analysis with normative juridical approach to 
determine the force of law to transfer and control of land in the Village 
Ngadirejo Letter C, District Kartasura. Leter C after the birth of UUPA can 
not be regarded as proof of land rights, which are also based on the 
Supreme Court Decision No. 25-06-1973 date. 84 K/SIP/1973 which states 
that the records of the book village (letter C) can not be used as proof of 
ownership if it is not accompanied by other evidence, but the letter C also 
has the force of law is as important preliminary evidence for obtaining 
proof of rights legitimate land is certified, as stated in Government 
Regulation No. 24 of 1997 on land registration, Article 24 paragraph (1) 
clarifying that for the purpose of registration of rights to land arising from 
the conversion rights of the old, proven by written evidence. The results of 
this study concluded that the implementation of the transfer of land rights 
status letter C Ngadirejo held in the Village, District Kartasura if not 
followed up with the efforts of certification of the land, then the force of 
law enforcement transfer of land status letter C is considered to be weak, 
because there is no certificate property rights for the holders of land rights 
issued by the state or government as an instrument of judicial proof of 
ownership of land rights are strongest. 
 
Keywords : Power Laws, Positive Law and Letter C 
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A. PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai arti sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar dari 

kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah sebagai suatu benda yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia sudah lama dirasakan orang. Dalam berbagai aspek 

kehidupan, orang membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia 

dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari 

tanah. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan Pasal 33 Undang–Undang Dasar 

1945 menyebutkan “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya harus dipergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat ”. 

Tanah merupakan suatu benda tak bergerak anugerah Tuhan sebagai 

sarana untuk hidup, tempat bertahan hidup dan tempat tinggal,  dengan cara 

mengusahakannya, sehingga sebagian besar kebutuhan manusia tergantung 

pada tanah. Mengingat pentingnya arti tanah bagi manusia, maka diperlukan 

suatu peraturan atau norma-norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah. Pengertian tanah menurut penjelasan pasal 1 Undang-

Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang 

dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi.1 Menurut Harsono, pada 

masa pemerintahan Belanda, di Indonesia berlaku dua aturan hukum tanah, 

yaitu hukum tanah yang berdasarkan hukum adat dan hukum tanah yang 

berdasarkan hukum barat. Hukum tanah adat yaitu hukum yang tidak tertulis 

dan sejak semula telah berlaku di kalangan masyarakat asli Indonesia sebelum 

                                                 
1 Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok -Pokok Agraria.  
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datangnya penjajah, sedangkan hukum tanah barat berkembang bersamaan 

dengan datangnya Belanda di Indonesia dan membawa perangkat hukum 

Belanda tentang tanah yang mula-mula masih berdasarkan hukum Belanda 

kuno yang didasarkan pada kebiasaan yang tidak tertulis. Alasan 

diberlakukannya dua hukum di Indonesia karena adanya  perbedaan golongan 

rakyat oleh Belanda, sebagaimana dimuat dalam Pasal 163 I.S  

(indischestaatsregeling ) yakni: (1) Golongan Eropa dan dipersamakan 

dengannya; (2) Golongan timur -asing, yang terdiri dari timur asing golongan 

Tionghoa dan bukan Tionghoa seperti Arab, India, dan lain-lain; (3)  Golongan 

bumi putera, yaitu golongan orang Indonesia asli yang terdiri atas semua suku-

suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia.2 Berdasarkan Pasal 131 IS 

(indischestaatsregeling ) ayat 2 dinyatakan bahwa bahwa berlaku hukum 

Belanda bagi warga negara Belanda yang tinggal di Hindia -Belanda dengan 

asas konkordansi, ayat 3 dinyatakan bahwa membuka kemungkinan untuk 

unifiksasi hukum yaitu menghendaki penundukan pada golongan bumi putera 

dan timur asing untuk tunduk kepada hukum Eropa, serta  ayat 4 dinyatakan 

bahwa memberlakukan hukum adat bagi golongan bumi putera apabila 

masyarakat menghendaki demikian.3 Pada masa penjajahan Belanda, hak-hak 

atas tanah di Indonesia juga dikelompokkan kedalam 3 jenis hak, yaitu: (1) 

Hak-hak asli Indonesia, yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum adat; (2) Hak-

hak barat, yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum barat, yaitu hukum yang 

                                                 
2 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2005, hal: 174 
3 Fitriani Jamal. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 

2011.  E-Book: www.docstoc.com/docs/20666054/pengantar-hukum-indonesia, hal : 10 
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dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia bersamaan dengan 

Hukum Eropa. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia  Belanda memberlakukan asas  

konkordansi dengan menerapkan aturan yang berlaku di Negeri Belanda di 

Indonesia serta ; (3) Hak-hak atas tanah daerah yang di atasnya masih ada 

penguasaan dari kerajaan setempat, misalnya Yogyakarta, Surakarta, Sumatera 

Timur dan daerah-daerah swapraja la innya.4 Sistem kepemilikan tanah menurut 

hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara: 

(a) Membuka hutan; (b) Mewarisi tanah; (c) Menerima tanah karena 

pemberian, penukaran atau hadiah, (d) Daluwarasa / verjaring.5 Seperti yang 

telah dijelaskan, selain hukum tanah berdasarkan adat, hukum tanah 

berdasarkan hukum barat juga berlaku di Indonesia. Sistem pemilikan tanah 

berdasarkan hukum barat berbeda dengan sistem pemilikan tanah berdasarkan 

hukum adat. Sistem hukum barat yang berkonsepsi individualistic mengatur 

bahwa hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik pribadi, yang 

disebut hak eigendom. 

   Dualisme hukum inilah yang membuat bangsa Indonesia ingin 

memiliki suatu peraturan hukum tanah yang bersifat nasional. Didasarkan 

pada keinginan untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat pribumi, 

maka setelah Indonesia merdeka dibuatlah suatu undang-undang yang 

mengatur tentang keagrariaan di Indonesia. Undang-undang tersebut 

diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yaitu tentang Peraturan Dasar 

Pokok Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan resminya Undang 
                                                 

4 Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui 
Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 Juli 2007, hal : 458 - 473 

5 Imam Sudiyat, Hak Adat Sketsa Azas, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal: 3  
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Undang Pokok Agraria.6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini 

merupakan suatu unifikasi hukum dan berlaku untuk seluruh golongan 

penduduk dengan hukum adat sebagai dasarnya. Selain tercipta suatu 

unifikasi hukum, tujuan diadakannya UUPA adalah untuk memberikan 

kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berdasarkan atas 

hukum adat tentang tanah dan tanpa mengabaikan unsur-unsur yang 

bersandar pada hukum agama.7 Penjaminan kepastian hukum dalam masalah 

keagrariaan, khususnya pertanahan ini bertujuan untuk mensejahterakan 

rakyat Indonesia dalam hal pemilikan status tanah yang dimilikinya. Rakyat 

Indonesia yang dilindungi pemerintah dalam kepemilikan hak atas tanah ini 

tidak dibedakan antara warga negara Indonesia asli maupun warga negara 

Indonesia keturunan.8 

Mengingat pentingnya hak milik adat atas tanah sebagai bukti 

kepemilikan hak atas tanah  secara sah sesuai dengan pasal 23, pasal 32, dan 

pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka diberikan suatu 

kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat, khususnya hak milik adat, agar 

kepemilikan tersebut memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat. Di 

Indonesia, saat ini masih banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat dan 

hanya terdaftar dalam buku desa (buku Leter C). Sebagian besar dari tanah 

                                                 
6 Boedi Harsono, op. cit., hal: 1 
7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Hukum Tanah, Cetakan  

Kesebelas, , Jakarta:  Djambatan, 1992, hal: 3 
8 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal:  8 
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tersebut masih berupa petuk pajak/Girik.9 Seluas 85 juta bidang tanah di 

Indonesia, masih terdapat 69% yang belum terdaftar.10 Sedangkan menurut 

keputusan Mahkamah Agung Tanggal 10 Febriari 1960 Nomor 34/ K/ Sip/ 

1960 menyatakan bahwa “Surat petuk pajak bumi bukan meruapakan suatu 

bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya 

tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya 

merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah 

yang bersangkutan”. Pada saat ini, di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan 

Kartasura, kabupaten Sukoharjo juga masih terdapat tanah adat yang belum 

bersertifikat akan tetapi hanya memiliki Leter C. Peralihan hak masih banyak 

terjadi pada tanah-tanah berstatus Leter C seperti peralihan hak melalui jual 

beli dan pewarisan, sedangkan menuurt UUPA, kepastian hukum bagi pemilik 

hak atas tanah, hanya dapat diperoleh melalui prosedur pendaftaran tanah (yang 

biasa disebut  sebagai proses pensertif ikatan tanah).   

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini yang dipakai adalah metode diskriptif analisis 

dengan pendekatan yuridis normative  untuk mengetahui kekuatan hukum 

terhadap peralihan dan penguasaan hak atas tanah Leter C  di Kelurahan 

Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, 

hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah 

                                                 
9 Hardiningsih, Analisis Pertanggungjawaban kepala desa dalam rangka 

pendaftaran konversi bekas hak milik adat. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 36 No 4 
bulan Oktober-Desember 2006, hal: 471 

10 Elita Rahmi, Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah dan Realitas 
Pembangunan di Indonesia. Jurnal Hukum No 11 Vol 10S2012 bulan Januari  2012, hal: 339 
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yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi 

pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya 

kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna 

simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam 

dan dari aksi dan interkasi antar mereka.  Dengan demikian, di dalam 

penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan 

faktor -faktor ekstra legal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.  

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pola Peralihan Hak Atas Tanah Berstatus Letter C di Kelurahan 
Ngadire jo 

 
  Peralihan hak atas tanah berstatus Letter C  di tahun 2012 masih 

banyak terjadi di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura yaitu : 

Peralihan hak melalui jual terjadi sebanyak 4 kali; Peralihan hak melalui 

pewarisan baik ketika pewaris masih hidup maupun ketika pewaris sudah 

meninggal sehingga proses pewarisan terjadi secara otomatis sebanyak 13 

kali; sedangkan  penyerahan hak kepada pihak lain akibat perjanjian yang 

telah disepakati, terjadi  sebanyak 2 kali.  Pola peralihan hak yang terjadi di 

Kelurahan Ngadirejo ini dilakukan  dengan melibatkan  Lurah setempat 

beserta aparatnya yang memiliki peran penting dalam proses peralihan hak 

atas tanah berstatus Leter C.  Peralihan hak atas tanah yang diuraikan 

dalam penelitian ini dikhususkan pada masalah jua l beli dan pewarisan, 

oleh karena kasus-kasus inilah yang lebih banyak terjadi di lokasi 

penelitian. Di daerah pedesaan, hak atas  tanah yang belum bersertifikat 
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atau yang biasanya disebut tanah berstatus Leter C atau dengan kata lain 

tanah tersebut hanya terdaftar dalam buku Leter C kelurahan setempat 

dimana letak tanah tersebut berada   masih banyak didapati. Tanah yang 

hanya berstatus Leter C tersebut banyak dilakukan peralihan hak, seperti 

melalui jual beli.11. Namun demikian  petuk pajak atau Leter C ole h 

masyarakat tetap dikatakan sebagai alat bukti kepemilikan karena 

digunakan untuk memperoleh hak atas tanah, sebagai bukti petunjuk yang 

dapat membantu penegasan konversi (perubahan) hak milik secara turun-

temurun menurut hukum adat, menjadi hak milik menurut peraturan 

perundang-undangan yang mengaturnya12. Atas dasar kondisi tersebut, 

maka masih banyak dilakukan peralihan hak atas tanah yang masih 

berstatus Leter C oleh masyarakat pedesaan,  termasuk di kelurahan 

Ngadirejo. Peralihan hak atas tanah merupakan peristiwa hukum dimana 

subyek kepemilikan tanah beralih dari seseorang ke orang lain.13 

Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan bahwa berdasarkan 

ketentuan KUHPerdata pada pasal 584, dianut ketentuan  untuk sahnya 

penyerahan dibutuhkan beberapa syarat yaitu : 1) Alas hak (rechttitel); 2) 

Perjanjian kebendaan yang diikuti dengan perbuatan penyerahan      

(pendaftaran) dan penerbitan sertifikat; 3) Wewenang menguasai 

                                                 
11 Adityo Nugroho, Pelaksanaan Jual Beli Tanah Berstatus Letter C (Studi Di Desa 

Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten). Penelitian Skripsi, UMS (tidak diterbitkan), 
2008, hal: 3 

         12 Agung Raharjo, Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris,  
Penelitian Tesis, Semarang: UNDIP (tidak diterbitkan), 2010, hal: 107 

        13 Heru Kuswanto, Peralihan Hak Atas Tanah. Surabaya: Fakultas Hukum 
Universitas Narotama 
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(beschikkings bevoegheid).14 Pendapat yang dianut Mariam Darus 

Badrulzaman di atas terlihat  dipengaruhi oleh ajaran teori causal, yang 

memandang bahwa hubungan hukum adalah obligatoirnya, sedangkan 

levering adalah akibatnya, artinya levering baru sah, dan karenanya baru 

menjadikan yang menerima penyerahan sebagai pemilik, kalau rechtstitel 

yang memindahkan hak milik sah. Di sisi lain, ada juga teori abstraksi 

yang menganut bahwa ada  pemisahan antara levering dengan rechtstitel.  

Jadi kalau sekiranya ada suatu penyerahan, dimana yang melakukan 

penyerahan tidak memiliki titel, penyerahan tersebut tetap sah. Pemilik 

asal tidak dapat menuntut hak kebendaan dari pihak ketiga, yang membeli 

dengan itikad baik. Tuntutan pemilik asal adalah tuntutan pribadi terhadap 

orang yang mengalihkan hak kepada pihak ketiga tadi tanpa hak.15 

Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, pemberian sifat 

ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas 

dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom menurut 

pengertiannya yang asli dulu, kata-kata itu bermaksud untuk 

membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai, dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak 

atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (artinya: 

paling) kuat dan terpenuh. Jadi, sifat khas dari hak milik ialah hak yang 

turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Bahwa hak milik merupakan hak 

                                                 
        14 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung:  

PT. Alumni, 1997, hal.  31 
15 J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang,  

Bandung:  PT Alumni, 1999, hal. 12-13 
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yang terkuat, berarti hak itu tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan 

terhadap gangguan pihak lain, oleh karena itu hak milik tersebut wajib 

didaftarkan.16   Peralihan hak terjadi dengan tidak sengaja atau suatu 

perbuatan hukum melainkan “karena hukum” (karena adanya peristiwa 

hukum, yaitu meninggalnya pemilik tanah dan bangunan) sebaliknya, 

yakni pemilikan yang dialihkan adalah suatu peralihan pemilikan tanah 

dan bangunan yang dilakukan dengan sengaja supaya pemilikan atas tanah 

dan bangunan tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan 

menjadi milik pihak lain. Dengan kata lain bahwa peralihan pemilikan 

terjadi melalui suatu “perbuatan hukum” tertentu, misalnya: jual beli, tukar 

menukar, hibah, hibah wasiat, dan hadiah.17 Proses peralihan hak atas 

tanah berstatus Leter C yang memenuhi syarat berdasarkan KUHPerdata 

dan dengan dilengkapi oleh bukti-bukti pendukung bahwa tanah yang 

dipindahkan haknya adalah milik orang yang memindahkan haknya, serta 

dilakukan penerbitan surat-surat yang relevan dan berfungsi untuk 

melakukan pendaftaran tanah di kemudian hari,  maka proses peralihan 

atau pemindahan hak atas tanah tersebut dapat dianggap memiliki 

kekuatan hukum yang kuat.  

2. Kekuatan Hukum Terhadap Peralihan dan Penguasaan Hak Atas 
Tanah Leter C di Kelurahan Ngadirejo. 
   

Berbagai Pandangan Terhadap Kekuatan Hukum Kepemilikan 
Tanah Leter C di Kelurahan Ngadirejo. 

 

                                                 
16 Ibid., Hal 211  
 17 Harun Al Rashid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya),  

Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, Hal: 48 
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1) Pandangan warga masyarakat Kelurahan Ngadirejo yaitu dengan 

mengetahui dan mengakui bahwa pada Leter C yang ada di Kelurahan 

Ngadirejo, dengan jelas mencantumkan istilah  “Nama Pemilik”, 

“Nomor Urut Pemilik”, dan “Nomor Bagian Persil” , maka pada  istilah 

nama pemilik tersebut dipahami sebagai nama pemilik tanah Leter C 

dan memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat diambilalih 

kepemilikan tanah tersebut oleh orang lain sebelum ada proses 

peralihan yang sah melalui pemerintah kelurahan.  

2) Pandangan Pemerintah Kelurahan Ngadirejo , yaitu berdasar 

penjelasan dari Lurah Ngadirejo, bahwa pengakuan istilah “Nama 

Pemilik” yang ditafsirkan menjadi “Nama Pemilik Tanah” merupakan 

penafsiran yang telah umum semenjak tahun 1950, yang hal ini 

dibuktikan dengan fakta bahwa sebelum munculnya UUPA, Leter C 

menjadi bukti kepemilikan atas tanah sehingga orang dengan nama 

seperti yang tertera dalam Leter C memiliki hak atas tanah 

sebagaimana pemegang sertifikat sekarang.18  

3) Pandangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo adalah bahwa 

menurut Sugiyanto, SH dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 

menerangkan bahwa Leter C dapat menjadi pedoman kepeimilikan 

atas tanah pada tanah-tanah yang belum didaftarkan dan  berfungsi 

untuk mengetahui keadaan tanah dan untuk mengetahui status tanah.   

Leter C juga digunakan sebagai  alat bukti tentang asal-usul 

                                                 
18 Wawancara dengan Lurah Ngadirejo Kecamatan Kartasura, 10 Juli 2012 
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kepemilikan tanah dan menjadi bukti awal kepemilikan hak atas tanah 

apabila tanah tersebut hendak didaftarkan untuk pertama kalinya di 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.19      

  Pola peralihan dan penguasaan hak atas tanah berstatus Leter 

C di Kelurahan Ngadirejo, dilihat pada kekuatan hukumnya menurut 

pendapat dari R. Soeprapto,  apabila memenuhi bukti- bukti hak yang 

tertera dalam isi buku Leter C yaitu : (1) Daftar tanah; (2) Nama 

pemilik dengan nomor urut; (3)  Besarnya pajak.  Adapun yang 

dimaksud dengan surat-surat bukti hak menurut Peraturan Menteri 

Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1962 ialah: 

1. Surat hak atas tanah yang dikeluarkan berdasarkan peraturan 
menteri agraria nomor 9 tahun 1959, Ordoniantie tersebut dalam 
S.873 no. 38 dan peraturan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan Surakarta serta Sumatera Timur, Riau dan Kalimatan Barat 
(Pasal 2 peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor : 2 tahun 
1962). 

2. Surat Pajak Hasil Bumi (verponding Indonesia) atau surat 
pemberian hak dari instansi yang berwenang (Pasal 3 Peraturan 
Menteri Pertanian dan Agraria , nomor : 2 Tahun 1962).20 

 
Dari penjelasan R. Soeprapto diatas maka jelas bahwa surat pajak 

(Girik, Petuk D, Leter C) merupakan tanda bukti hak terutama tanda 

milik adat, kemudian R. Soeprapto menjelaskan kembali ba hwa 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26/PDA/1970 

(tentang penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas Hak - hak di 

Indonesia atas tanah), hal yang dianggap sebagai tanda bukti hak 

                                                 
19 Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo, 25 Juli 2012 
20 R. Soeprapto, Undang -Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, Jakarta : C.V. 

Mitra Sari, 1986, hal:  200 
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menurut PMPA nomor 2 tahun 1962, Pasal 3 a adalah : Untuk daerah- 

daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 sudah ada pajak 

hasil bumi (landrente) atau Verponding Indonesia  maka yang 

dianggap sebagai tanda bukti hak ialah: 

1. Surat pajak hasil bumi atau verponding Indonesia. 

Girik, pipil, kekitir, petuk dan sebagainya hanya dikeluarkan 

sebelum tanggal 24 September 1960. Jika antara tanggal 24 

september 1960 sampai dengan tanggal diselenggarakannya 

pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 

1961 terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, maka asli surat-surat 

akta jual beli, tukar menukar, hibah yang sah dibuat dihadapan 

kepala desa/adat setempat, atau dibuat menurut hukum adat 

setempat harus dilampirkan juga sebagai tanda bukti hak.  

2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah.  

Memperoleh hak milik atas sebidang tanah sebagai hasil dari 

pembagian warisan, membeli sebidang tanah atau hibah tidak 

memerlukan prosedur yang panjang, dapat dilakukan di hadapan 

notaris / PPAT dalam pembuatan akta .21 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah, Pasal 24 ayat (1), menjelaskan bahwa  untuk 

keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi 

hak-hak lama yang dibuktikan dengan bukti tertulis, diantaranya foto 

                                                 
21 Ibid 
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kopi Leter C. Meskipun terdapat Putusan MA sebagaimana diuraikan 

diatas, buku Leter C merupakan syarat yang harus ada untuk 

pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat, jadi 

buku Leter C dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis, yang 

berfungsi sebagai  salah satu syarat untuk pengkonversian tanah milik 

adat, berdasarkan Pasal II UUPA ayat (1). Dari  hasil penelitian  

didapat bahwa pelaksanaan peralihan hak  atas tanah berstatus Leter C 

yang dilaksanakan di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura 

kebanyakan belum ditindaklanjuti dengan upaya pensertifikatan tanah.  

Oleh karena itu secara kekuatan hukum, pelaksanaan peralihan hak 

atas tanah berstatus Leter C ini dianggap lemah, karena belum adanya 

sertifikat hak milik bagi pemegang hak atas tanah. Keadaan inilah 

yang sering dapat memicu terjadinya masalah di kemudian hari. Hal 

tersebut dikarenakan sertifikat sebagai suatu dokumen formal yang 

dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas 

tanah yang diterbitkan oleh lembaga negara (pemerintah). 

3. Model Penguasaan Hak Atas Tanah Leter C di Kelurahan Ngadirejo  

Penguasaan Hak Atas Tanah Leter C di Kelurahan Ngadirejo 

dengan cara : 1) Berpedoman pada Buku Leter C Pemerintah Kelurahan 

Ngadirejo; 2) Dikuasai sebagai hunian rumah/tempat tinggal tetap dan 

ladang/kebun; 3) Aktif melunasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).     

Berdasarkan UUPA, pada pasal 19 dinyatakan “Untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 



15 

 

Republik Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah” . Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya 

diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat 

mengenai kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah, girik yaitu tanda 

bukti pembayaran pajak atas tanah dapat disertakan untuk proses 

administrasi. Leter C tersebut hanya merupakan bukti permulaan untuk 

mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat 

(Pasal 13 jo Pasal 17 PP nomor : 10 tahun 1961). Dengan demikian, 

apabila di atas bidang tanah yang sama, terdapat klaim dari pemegang 

Leter C dengan klaim dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah 

(sertifikat), maka pemegang sertifikat atas tanah akan memiliki klaim hak 

kebendaan yang lebih kuat. Penguasaan atas tanah berstatus Leter C secara 

ideal menurut tinjauan yuridis mendasarkan pada pandangan konsep 

yuridis mengenai Leter C itu sendiri. Oleh karena buku Leter C hanya 

berfungsi sebagai salah satu  syarat atau bukti awal hak milik untuk 

pengkonversian tanah milik adat, maka idealnya penguasaan tanah 

berstatus Leter C belum dapat dilakukan proses hukum seperti peralihan 

hak, mengingat tingginya resiko proses peralihan hak atas tanah berstatus 

Leter C ini. Menurut Damah dalam bukunya Fungsi Kutipan Leter C Desa 

dalam Hal Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk Pertama Kali 

mengatakan bahwa, Bukti kutipan Leter C sebagai alat bukti permulaan 

untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas 

tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk 
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terhadap hukum adat, sedangkan berkaitan dengan kutipan Leter C 

masyarakat masih banyak yang belum memahami bahwa buku Leter C 

sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan Pajak Bumi dan Bangunan 

supaya sekedar tahu kalau seseorang telah menempati tanah yang mana 

didalamnya memberikan keterangan yang sering tidak lengkap serta 

pencatatan yang tidak hati-hati yang biasanya hanya tercatat lugsung 

bangunan saja, sedangkan catatan dalam Leter C itupun terkadang tidak 

sesuai dengan keadaan dilapangan sehingga akan menimbulkan banyak 

penyesalan dikemudian hari.22 Dalam hal proses jual beli tanah berstatus 

Leter C sama saja dengan pembelian tanah pada umumnya, untuk notaris 

yang menemui jual beli seperti ini harus memperhatikan adanya 

pendaftaran sporadik juga harus ada keterangan riwayat tanah dari tanah 

tersebut yang memuat tentang  pe rnyataan pemilikan tanah, pernyataan 

tidak sengketa, disita dan atau dijaminkan, kerawanan desa (Leter C), 

mengenai tanah yang berstatus girik untuk dijadikan status hak milik (HM) 

dapat melalui konversi tanpa ganti rugi dan atau mengajukan permohonan 

hak dengan membayar ganti rugi kepada negara.23 Meskipun Leter C 

masih belum kuat untuk dijadikan bukti hak atas tanah, akan tetapi tanah 

berstatus Leter C sudah dapat digunakan untuk agunan di bank. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan oleh A.P. Parlindungan, bahwa tanah yang 

kepemilikannya didasarkan pada hukum adalah yaitu tanah yang bukti 

                                                 
22 Darnah, Fungsi Kutipan Letter C Desa dalam Hal Pendaftaran Hak Milik 

Atas Tanah untuk Pertama Kali, Postgraduate Airlangga University, 2008  
http://adln.lib.unair.ac.i, diakses pada 29/05/2012 

23 Ibid.  
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kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat 

digunakan sebagai agunan, bank tidak wajib meminta agunan berupa 

barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai yang 

lazim dikenal dengan “agunan tambahan” .24 Bagi Pemerintah  kelurahan, 

desa, atau kecamatan, tanah-tanah yang terdaftar sebagai wajib pajak ada 

dalam sebuah buku letter C, artinya buku yang dapat meluruskan asal usul 

tanah agar bersesuaian dengan daftar tanah terkena pajak yang dimiliki 

pemilik tanah yang lazim disebut girik yang befungsi sebagai alat kontrol 

mutasi kepemilikan tanah bila terjadi berdasarkan surat jual beli atau 

hibah.25 Sejak terbit Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 dasar 

pencatatan mutasi tanah dalam girik yang dipegang pemilik tanah sesuai 

catatan tanah wajib tercatat dibuku Leter C Kelurahan. Karena 

berdasarkan surat menteri agraria dan pertanian bukti tanah adat/tanah 

rakyat dibuktikan dengan sejarah tanah dikutip dari buku Leter C yang 

disesuaikan dengan bukti girik yang dipegang rakyat. Surat keterangan 

tersebut disebut sejarah tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah 

setempat.26 Berdasarkan penjelasan pakar hukum tersebut, maka dapat 

diambil pemahaman bahwa penguasaan atas tanah berstatus Leter C juga 

dapat dilakukan seperti halnya penguasaan atas tanah yang telah 

bersertifikat, karena Leter C yang ada merupakan dokumen yang menjadi 

kontrol mutasi kepemilikan tanah, akan tetapi seharusnya tidak sampai 

                                                 
24 A.P. Parlindungan, Op.Cit., Hal: 30 
25 Dulwathan, Perlunya Pemahaman UU Pertanahan Bagi Masyarakat Guna 

Menghindari Rekayasa Permainan Mafia Tanah , Jakarta: Global Post, Edisi 27/05/2012. 
26 Ibid.  
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pada proses hukum yang berupa peralihan hak yang disengaja 

sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya.  

Foto kopi buku Leter C yang telah bersesuaian dengan kondisi 

sebenarnya adalah bukti kepemilikan tanah Adat sebelum sertifikat 

dimiliki seseorang pemilik tanah lebih kuat haknya dengan bukti sejarah 

tanah yang legal diterbitkan oleh kepala desa/kelurahan dari pada sebuah 

sertifikat milik seseorang  yang terbit diatas tanah Leter C yang sama, 

maka sertifikat dapat dibatalkan  berdasarkan jaminan pasal 19 jo pasal 20 

UUPA Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo pasal 1, pasal 2 

dan pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Pertanian Nomor 2 tahun 1962 

tentang tanah27. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Leter C ditambah 

dengan bukti sejarah tanah yang legal diterbitkan oleh kepala 

desa/kelurahan dapa t menjadi dokumen pembuktian di pengadilan yang 

dapat membatalkan sertifikat seseorang apabila terjadi kasus hukum.  

Dalam penelitian yang penulis lakukan, ditemukan  fakta bahwa masih 

banyak tanah berstatus Leter C yang dikuasai oleh masyarakat Kelurahan 

Ngadirejo. Data yang berhasil  dihimpun yaitu terdapat 65 bidang tanah Leter 

C yang tersebar di 22 wilayah Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Ngadirejo 

sebagaimana terlampir pada Tabel (3.4.) Bab III halaman 4. Berangkat  dari 

kenyataan ini maka perlu dilakukan analisa terhadap kondisi seperti tersebut 

diatas. Dalam menganalisa kondisi tersebut maka kita lihat pada aspek 
                                                 
                       27 Ibid.  
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penegakan hukumnya. Berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami 

lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor 

yang mempengaruhi untuk menganalisisnya  

Dalam upaya untuk mengkonversi tanah berstatus Leter C menjadi 

sertifikat hak milik di wilayah Sukoharjo, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo pada tahun 2009 dan 2010 melaksanakan amanat UUPA No. 5 

Tahun 1960 pasal 19 dan peraturan dibawahnya  dengan mengadakan Proyek 

Operasi Daerah Agraria ( PRODA) dengan menargetkan 10.704 bidang tanah, 

termasuk Kelurahan Ngadirejo mendapat jatah 50 bidang tanah. Hasil yang 

dicapai dari kegiatan  PRODA ini yaitu berhasil  mengkonversi tanah Leter C 

sebanyak 1.070 bidang tanah, namun Kelurahan Ngadirejo hanya berhasil 

mengkonversi 26 bidang tanah, yang semula sebanyak 91 bidang tanah dan 

kini di tahun 2012 tinggal 65 bidang tanah.  Meskipun Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo melaksanakan kegiatan PRODA pada tahun 2009 dan 2010, 

namun masih terdapat banyak  tanah Leter C yang belum berubah menjadi 

tanah bersertifikat hak milik disebabkan beberapa faktor antara lain faktor 

kesadaran hukum masyarakat, kurangnya penerangan atau penyuluhan yang 

diberikan kepada masyarakat, faktor birokrasi dan faktor kepastian hukum. 
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D.  PENUTUP 

Berdasarkan atas hasil penelitian pemilik tanah berstatus Le ter C dapat 

menggunakan tanah sebagaimana pemegang sertifikat tanah lainnya untuk 

keperluannya. Diakuinya tanah besratus Leter C oleh masyarakat Adat di 

kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura sebagai tanah milik orang yang 

namanya tertera dalam buku Leter C, serta adanya pengakuan Yuridis dari 

UUPA bahwa buku kutipan Letter C menjadi bagian penting dalam 

pendaftaran tanah, maka hal ini merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas 

tanah, sehingga pemiliknya dapat menggunakan tanah tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya , namun   mengingat tetap beresikonya 

penguasaan tanah be rstatus Leter C, maka masyarakat perlu segera 

mendaftarkan tanah yang dimilikinya. Masih banyaknya  tanah Leter C yang 

belum berubah menjadi tanah bersertifikat hak milik disebabkan beberapa 

faktor antara lain faktor kesadaran hukum masyarakat, kurangnya penerangan 

atau penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat,  faktor birokrasi dan 

faktor kepastian hukum. 
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