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Kuasa Pentadbiran Tanah 

 

Sebagaimana yang termaktub dalam 

Perlembagaan Persekutuan, segala hal yang 

berkaitan dengan pentadbiran tanah di dalam 

sesuatu negeri adalah dalam bidang kuasa negeri 

berkenaan. Di dalam KTN, kuasa ini disebut sebagi 

“Pihak Berkuasa Negeri” (PBN), yang ditakrifkan 

sebagai Raja atau Yang Di Pertua Negeri, PBN 

melalui pemberitahuan dalam Warta Kerajaan 

boleh:- 

 

i) Membahagikan negeri kepada daerah-daerah. 

ii) Membahagikan mana-mana daerah kepada 

daerah-daerah kecil. 

iii) Membahagikan mana-mana daerah atau 

daerah-daerah kecil kepada mukim-mukim, 

iv) Mengubah sempadan mana-mana daerah, 

daerah kecil, mukim, bandar atau pekan, dan 

v) Mengisytiharkan mana-mana kawasan dalam 

negeri sebagai suatu bandar atau pekan. 
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Selain daripada kuasa-kuasa yang diberikan 

kepada PBN, KTN juga memperuntukkan kuasa-

kuasa tertentu kepada pegawai-pegawai seperti 

Pengarah Tanah dan Galian Negeri, Pendaftar 

Hakmilik, Pentadbir Tanah, Pengarah Ukur dan 

Pemetaan Negeri dan lain-lain lagi. 

 

Untuk melaksanakan peruntukan-peruntukan KTN 

dengan teratur dan sempurna, seksyen 12 memberi 

kuasa kepada PBN melantik bagi negerinya:- 

 

i) Seorang Pengarah Tanah dan Galian (PTG), 

ii) Seorang Pendaftar Hakmilik. 

iii) Seorang Pengarah Ukur dan Pemetaan, 

iv) Beberapa ramai: 

� Timbalan PTG, 

� Penolong PTG, 

� Timbalan Pendaftar Hakmililk, 

� Pentadbir Tanah (PT), 

� Penolong PT, 

� Pegawai Ukur dan Pemetaan, 

� Pegawai Penempatan, 
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Dan lain-lain pegawai yang diiktirafkan perlu bagi 

maksud KTN. 

 

PBN boleh mewakilkan kuasa-kuasanya kepada 

pegawai-pegawai yang dilantik di bawah sek. 12 

KTN tetapi perwakilan kuasa ini tidaklah termasuk 

untuk:- 

 

ii) Membuat Kaedah Tanah, 

iii) Melupuskan mana-mana tanah dalam 

lingkungan 50 meter dari tebing sungai, tasik, 

ampangan yang diwartakan dan pinggir laut. 

 

Di sebalik kuasa-kuasa pelupusan yang ada pada 

PBN, KTN juga menghadkan kuasa PBN seperti 

berikut:- 

 

i) Tidak boleh melupuskan mana-mana tanah 

bagi maksud melombong. 

 

ii) Tidak boleh membenarkan pengambilan atau 

pengalihan bahan batuan daripada mana-mana 
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tanah bagi maksud mendapatkan logam atau 

galian daripadanya. 

 

iii) Tidak boleh melupuskan mana-mana tanah 

bagi maksud pengalihan hasil hutan 

daripadanya. 

 

iv) Tidak boleh memberi milik tanah pertanian 

yang akan mengakibatkan keluasan kurang 

daripada 2/5 hektar dipegang oleh lebih 

daripada satu orang atau badan, kecuali dalam 

keadaan-keadaan luar biasa.               

 


