
MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK SECARA MANDIRI 

 

Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat (tertulis) memiliki banyak fungsi 

bagi pemiliknya, dan salah satu fungsi utama sertifikat adalah sebagai bukti yang kuat. 

Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki. Memiliki dokumen 

yang legalitas berarti memiliki bukti terkuat atas penguasaan lahan. Tentu saja 

kepemilikan sertifikat tanah harus dibuktikan dengan benar, maka itu pembuatannya pun 

sangatlah penting. Pengurusan sertifikat tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan 

Nasional (BPN). 

Berdasarkan informasi dari laman ATR BPN Pemberian Hak Milik 

Perorangan, syarat yang dokumen untuk membuat sertifikat tanah hak milik adalah: 

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau 

kuasanya di atas meterai cukup; 

2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 

3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa 

apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 

4. Bukti asli perolehan tanah atau alas hak; 

5. Surat-surat bukti asli pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol 

III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah; 

6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh 

petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan 

(pada saat pendaftaran hak); 

7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya 

oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayang uang 

pemasukan (pada saat pendaftaran hak). 

Dalam proses pendaftaran untuk membuat sertifikat tanah, Anda juga perlu 

memperhatikan syarat berikut ini: 

1. Identitas diri; 

2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; 

3. Pernyataan tanah tidak sengketa; dan 

4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik. 

https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan
https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan


Dalam proses pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat, penting sekali 

untuk mengetahui Pembukuan Hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) PP 

24/1997 yakni hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan 

rumah susun didaftar dengan membukuannya dalam buku tanah yang memuat data 

yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya 

dicatat pula pada surat ukur tersebut. 

Berdasarkan pasal tersebut, bagi tanah dengan data fisik dan data yuridisnya 

sudah lengkap serta tidak ada yang disengketakan, maka dilakukan pembukuannya 

dalam buku tanah. 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?r=0&p=1&q=PP%2024%201997&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?r=0&p=1&q=PP%2024%201997&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997

