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MODUL 

I 
PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang 

Kegiatan pendaftaran tanah telah dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sejak sebelum Tahun 

1980-an antara lain melalui kegiatan Prona, P3HT, Pensertipikatan Tanah Daerah 

Transmigrasi, Ajudikasi dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut belum dapat mencapai 

sasaran yaitu seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia menjadi terdaftar/bersertipikat. 

Untuk mempercepat agar seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia terdaftar, sejak 

Tahun 2017 Kementerian ATR/BPN melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap (PTSL), namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala antara 

lain kurangnya sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya.  

Presiden Jokowi dalam pidato acara penyerahan sertipikat tanah program 

strategis tanggal 18 Oktober 2016 di pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara  

mengatakan: “Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) ini sudah berjalan 35 tahun, 

tetapi belum rampung-rampung sampai sekarang, baru mencapai 46 persen di seluruh 

Indonesia, separuh saja belum. Sehingga kita harapkan Tahun 2025 seluruh Indonesia 

sudah pegang sertipikat semuanya”. Berdasarkan perintah Presiden tersebut, target 

pensertipikatan tanah harus selesai Tahun 2025, sehingga 8 tahun akan menyelesaiakan 

54 % tanah yang belum bersertipikat. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, 

Kementerian ATR/BPN berupaya menyiapkan sumberdaya manusia melalui pendidikan 

Program Diploma IV Pertanahan STPN. Modul Pendaftaran Tanah II ini dibuat dengan 

maksud dapat menjadi bahan pembelajaran guna memberikan kemampuan pelaksanaan 

pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis dari berbagai ragam perolehan hak, 

mulai dari persiapan, pengumpulan data lapangan, pengolahan, penetapan dan 

pembukuannya secara tepat. 

 

B. Deskripsi Singkat 

Modul Pendaftaran Tanah II yang sedang and abaca ini diawali dengan mereview 

kembali ruang lingkup dan tahapan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis dan 

sporadis, dilanjutkan dengan ajudikasi dalam pendaftaran tanah, penetapan hak dan 
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diakhiri pembahasan pembukuan hak atas tanah. Sebagai dasar-dasar pemahaman 

pendaftaran tanah dibahas ruang lingkup yang meliputi konsep administrasi pertanahan, 

dasar hukum serta penatausahaannya, dilanjutkan tahapan pendaftaran tanah sitematis 

serta pendaftaran tanah secara sporadis baik proses di front office maupun proses di 

back office. Ajudikasi dalam pendaftaran tanah, membahas tiga hal yaitu pengumpulan 

data yuridis yang meliputi pengertian dan ruang lingkup data yuridis, risalah penelitian 

data yuridis, dan rekapitulasinya, status tanah membahas status hak atas tanah, 

perolehan hak, dan pembuktian pemilikan/penguasaan tanah, serta pengolahan data 

yuridis mulai dari pelaksanaan sidang Panitia, pembuatan kesimpulan guna proses 

pengumuman, pengesahan dan kesimpulan akhir.  

Penetapan hak memberikan pemahaman perihal pemberian hak serta konversi 

hak. Penetapan pemberian hak dari tanah negara membahas tentang kewenangan, 

prosedur, format dan register penetapan hak serta kebijakan penyederhanaan format 

keputusan penetapan hak dalam pendaftaran tanah secara sistematis. Penetapan melalui 

konversi hak lama atas tanah diawali dengan pengertian, landasan hukum, obyek serta 

pelaksanaan konversi hak-hak barat dan hak-hak tanah Indonesia diakhiri dengan 

kebijakan dalam penetapan penegasan hak dan pengakuan hak atas tanah. Pembukuan 

hak atas tanah diawali dengan pembahasan pemahaman pembukuan tanah dan 

pendaftaran hak, dilanjutkan dengan deskripsi pembukuan hak atas tanah yang meliputi 

obyek dan ketatalaksanaan pembukuan hak atas tanah, penerbitan sertipikat, serta 

diakhiri dengan membahas daftar-daftar isian dalam kegiatan pendaftaran tanah dan 

kewenangan penandatanganan buku tanah dan sertipikat hak atas tanah. 

 

C. Manfaat Modul 

Modul mata kuliah Pendaftaran Tanah II ini bermanfaat bagi taruna program 

D-IV Pertanahan sebagai bahan referensi guna memperdalam pemahaman konsep 

serta operasionalisasi ketatausahaan (pengadministrasian) kegiatan pendaftaran tanah 

yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan. 

 

D. Hasil Belajar 

Setelah selesai pembelajaran mata kuliah Pendaftaran Tanah II ini diharapkan 

taruna dapat mengkaji dan menerapkan prosedur pensertipikatan tanah secara sporadik 

dan sistematis dari berbagai ragam perolehan hak atas tanah secara tepat. 
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E. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Setelah mengikuti secara seksama semua uraian dalam modul ini, taruna 

diharapkan mampu untuk mengkaji dan menerapkan prosedur pensertipikatan tanah 

secara sporadik dan sistematis dari berbagai ragam perolehan hak atas tanah secara 

tepat. Untuk itu capaian pembelajaran mata kuliah Pendaftaran Tanah II ini adalah:  

1. Mampu membedakan beragam model pendaftaran tanah secara sporadik dan 

sistematis; 

2. Mampu mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasi data yuridis secara 

mandiri dengan sikap bertanggungjawab; 

3. Mampu merancang model penetapan hak berdasarkan bukti-bukti pemilikan/ 

penguasaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan; 

4. Mampu merancang pembukuan hak atas tanah dengan sikap bertanggungjawab. 

 

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Untuk dapat memiliki kemampuan sebagaimana di atas, peran modul ini 

merupakan acuan bagi taruna dalam memahami dan mendalami pelaksanaan tugas 

pelayanan pendaftaran tanah. Berdasarkan hal tersebut, materi dalam modul ini 

diawali dengan Modul I yang berisi gambaran umum isi modul, dan Modul II sampai 

dengan Modul V merupakan materi pokok pendaftaran tanah yang disusun agar taruna 

dapat memahami materi pokok dan sub pokok masing-masing secara bertahap, mudah 

dan berkesinambungan, serta diakhiri dengan  Bab IV sebagai Penutup. Adapun isi 

modul ini yaitu: 

1.  Materi Pokok:  

a. Pendahuluan 

b. Pendaftaran Tanah II 

c. Penutup 

2.  Sub Pokok Bahasan: 

Modul I, Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan: 

A. Latar Belakang 

B. Deskripsi Singkat 

C. Manfaat Modul 

D. Hasil Belajar 

E. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
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F. Materi Pokok dan Sub Pokok Bahasan 

G. Petunjuk Penggunaan Modul 

Modul II, Ruang Lingkup dan Model-Model Pendaftaran Tanah, dengan sub 

pokok bahasan: 

A. Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah  

1. Konsep Administrasi Pertanahan  

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

3. Tata Usaha Pendaftaran Tanah 

B.  Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sistematis 

1. Perencanaan dan Persiapan 

2. Tahapan Pelaksanaan 

3. Penyerahan Hasil Kegiatan  

4. Pengendalian Kegiatan  

C. Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadis 

1. Mekanisme Pelayanan Front Office 

2. Mekanisme Back Office 

D. Latihan  

E. Rangkuman 

F. Evaluasi Materi Pokok 1 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Modul III, Ajudikasi Dalam PendaftaranTanah, dengan sub pokok bahasan:  

A. Pengumpulan Data Yuridis 

3.  Pengertian dan Ruang Lingkup Data Yuridis 

a. Status Hukum Bidang Tanah 

b. Pemegang (Subyek) Hak Atas Tanah 

c. Hak Pihak Lain dan Beban-Beban Atas Tanah 

4.  Risalah Penelitian Data Yuridis 

a. Format Risalah 

b. Fungsi dan Ketentuan Pembuatan Risalah 

c. Pihak-pihak yang bertanggung-jawab mengisi dan menandatangani 

5. Rekapitulasi Data Yuridis 

B. Status Tanah dan Alas Hak 

1. Status Hukum Hak Atas Tanah 
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2. Perolehan Hak Atas Tanah 

3. Pembuktian Pemilikan/Penguasaan Tanah 

C. Pengolahan Data Yuridis 

1. Sidang Panitia 

2. Kesimpulan Panitia 

3. Pengumuman 

4. Penyelesaian Sanggahan 

5. Pengesahan Pengumuman 

6. Kesimpulan Akhir Panitia 

D.  Latihan  

E.  Rangkuman 

F.  Evaluasi Materi Pokok 2 

G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Modul IV, Penetapan Hak Atas Tanah, dengan sub pokok bahasan: 

A. Penetapan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah 

1. Kewenangan Penetapan Pemberian Hak 

2. Prosedur Penetapan Pemberian Hak 

3. Format dan Rigister Penetapan Hak Atas Tanah 

4. Penyederhanaan Format Keputusan Pemberian Hak pada PTSL 

B. Penetapan Hak Melalui Konversi (Penegasan/Pengakuan Hak) 

1. Pengertian Konversi Hak Lama Atas Tanah 

2. Landasan Hukum Pelaksanaan Konversi Hak Lama Atas Tanah 

3. Objek Konversi Hak Lama Atas Tanah 

4. Pelaksanaan Konversi Hak Lama Atas Tanah 

5. Kebijakan Dalam Penetapan Penegasan atau Pengakuan Hak 

C. Latihan  

D.  Rangkuman 

E.  Evaluasi Materi Pokok 3 

F.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Modul V, Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, dengan 

sub pokok bahasan: 

A. Pembukuan Tanah dan Pendaftaran Hak 

1. Pembukuan Tanah 
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2. Pendaftaran Hak Atas Tanah 

B. Pembukuan Hak Atas Tanah 

1. Obyek Pembukuan Hak 

2. Tatalaksana Pembukuan Hak Atas Tanah 

C. Penerbitan Sertipikat  

D. Daftar-Daftar Isian Dalam Kegiatan Pendaftaran  

1. Daftar Isian Data Yuridis 

2. Daftar Isian  Bidang Tata Usaha 

E. Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat 

F. Latihan  

G.  Rangkuman 

H.  Evaluasi Materi Pokok 4 

I.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Modul VI, Penutup, dengan sub pokok bahasan: 

A. Simpulan 

B. Tindak Lanjut 

C. Kunci Jawaban Materi Pokok 

 

G. Petunjuk Penggunaan Modul  

Untuk dapat mengerti dan memahami materi setiap bab dalam modul ini 

dengan baik taruna diharapkan: a) Sebelum materi dibahas dalam kelas, pelajari materi 

modul terlebih dahulu. b) Setelah materi dibahas dalam pertemuan saudara harus 

mendalami kembali materi yang disampaikan serta mencoba mempraktekkan. c). 

Untuk membahas dan pengayaan materi lanjutkan dengan: belajar secara individu 

membahas materi dalam kelompok kecil (2 orang atau 3 orang), belajar dan bahas 

materi dalam kelompok lebih besar (5 orang atau lebih), latihan membuat pertanyaan 

dan jawaban pada setiap pembahasan atau diskusi serta mempraktekkan tahapan setiap 

proses pendaftaran tanah .  

Setelah mempelajari modul ini dengan cermat, teliti, tekun dan memperhatikan 

semua contoh serta mengerjakan dengan sungguh-sungguh semua latihan dan evaluasi 

materi pokok, maupun umpan balik serta tindak lanjut diharapkan taruna dapat berhasil 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selamat belajar dan sukses? 
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MODUL 

II 

RUANG LINGKUP DAN  

MODEL-MODEL PENDAFTARAN TANAH  

 

Dalam praktik administrasi pertanahan di Indonesia, hal yang paling  menarik 

untuk didiskusikan dan sering menjadi wacana dikalangan masyarakat adalah mengenai 

“Sertipikat Tanah”. Apakah anda setuju? Coba saudara tulis argumentasinya dalam 

selembar kertas! 

Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah, mempunyai manfaat dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, namun apakah kepemilikannya wajib dibuktikan dengan sertipikat? 

Terkait pemakaian sebidang tanah maka kepemilikan itu penting. Hanya saja untuk 

pengakuan kebenaran kepemilikan ini biasanya harus dibuktikan dengan suatu surat atau 

tulisan.  Sedangkan penguasaan tanah merupakan suatu fakta, dan sebagai fakta, dapat saja 

tanpa memandang ada atau tidak adanya bukti dokumen  untuk  menyatakan  

kebenarannya.  Keamanan penguasaan tanah tidak terletak pada bukti pemilikan hak yang 

berupa kertas atau suatu catatan tanah tertulis. Misalnya aturan hukum adat: hanya tradisi, 

kebisaan yang turun temurun. Keamanan ini telah ada sebagai fakta atau kenyataan, 

dengan atau tanpa adanya keterangan  untuk  membuktikannya. Keterangan  tidak  

merubah keyataan, walaupun kadang-kadang saksi berharap agar keterangan merubah 

kenyataan. Keamanan penguasaan tanah, merupakan kenyataan yang tidak tergantung 

dengan ada tidaknya dokumen hak kepemilikan. Meskipun jika mempunyai dokumen hak 

pemilikan itu menyenangkan dan penting artinya. 

Dapat ditegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan “sarana/alat” bagi admi- 

nistrasi tanah yang baik. Pensertipikatan tanah bukanlah sesuatu hal yang ajaib, secara 

otomatis akan menghasilkan penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang baik, atau dengan 

sendirinya dapat menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan atau menjadikan sistem 

penguasaan tanah yang adil dan merata. Pensertipikatan hanya merupakan salah satu 

sarana atau alat untuk membantu mengadministrasikan bidang-bidang tanah untuk 

berbagai keperluan. Pensertipikatan tanah hanya satu alat untuk mencapai tujuan, tetapi 

tidaklah berakhir dalam dirinya sendiri, karena jika hakekat dasar ini dilupakan, banyak 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 1: Setelah mempelajari Modul II ini Anda diharapkan 

mampu membedakan beragam model pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis 
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waktu dan usaha yang dapat dihabiskan. Manfaat sistem administrasi pertanahan yang baik 

yaitu: pertama, adanya jaminan keamanan penggunaan tanah bagi pemilik -privat- (artinya 

keuntungan bagi perseorangan dan atau kelompok, atau badan hukum), dan kedua 

menciptakan land information
1
, memudahkan penataan tanah berarti berhubungan dengan 

kesejahteraan Negara atau masyarakat sebagai keseluruhan (publik). 

 

A. Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah 

Pengertian tanah dalam Pasal 4 UUPA adalah permukaan bumi yang dapat 

dilekati sesuatu hak atas tanah. Tanah (land) mempunyai  aspek  ruang  dan  aspek  

hukum. Aspek ruang berkaitan dengan tempat bermukim dan kegiatan manusia di atas 

atau di bawahnya, sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki dan 

menggunakan. Kedua aspek itu merupakan satu kesatuan, antara hak bagi pemilik 

bidang tanah sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek hak. Hubungan antara 

subyek hak dan obyek hak merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan dalam 

rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupan, sehingga 

memerlukan kepastian hukum kepemilikan tanah.  

Oleh karena tanah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah 

berupaya meletakkan dasar-dasar untuk mengatur penguasaan, pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah guna terselenggaranya pengelolaan 

dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan 

mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). 

Berdasarkan penjelasan umum Romawi II UUPA, UUPA berpangkal pada pendirian, 

bahwa untuk mencapai apa  yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang 

Dasar tidak perlu bangsa Indonesia atau Negara bertindak sebagai pemilik tanah. 

Lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) 

bertindak selaku Badan Penguasa. Secara substansial, Pemerintah telah diberi 

kewenangan yuridis untuk membuat aturan dan peraturan dalam lapangan agraria 

berupa tanah, serta menyelenggarakan aturan yang menyangkut subyek, obyek dan 

hubungan hukum antara subyek dan obyek sepanjang mengenai sumberdaya agraria 

                                                 
1
 Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa pendaftaran tanah 

bertujuan: ……. b) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 
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(pertanahan)
2
. Berdasarkan kewenangan tersebut, utamanya yang menyangkut 

pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, ditentukan adanya 

macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Negara (Pemerintah) kepada 

dan dipunyai oleh subyek hak (orang-orang, baik sendiri atau bersama-sama serta 

badan-badan hukum) dengan kewenangan untuk mempergunakan tanah tersebut 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundangan 

(lihat Pasal 4 UUPA). 

Pengaturan dalam hal hubungan-hubungan hukum terutama dalam pemberian 

atau penetapan hak-hak atas tanah merupakan wewenang Negara yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah (untuk saat ini pengemban wewenang tersebut adalah Kementerian 

ATR/BPN) dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundangan
3
. 

Terhadap pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah tersebut dimaksudkan sebagai 

upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. 

Pemberian jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah bagi rakyat 

seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok UUPA
4
 yang tidak dapat ditawar lagi, 

sehingga undang-undang menginstruksikan kepada Pemerintah untuk mengadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah bukan semata-mata 

untuk tujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya, namun juga untuk 

keperluan tersedianya informasi setiap bidang tanah. Kegiatan pendaftaran tanah akan 

menghasilkan tanda bukti hak yang disebut sertipikat. Dengan sertipikat tanah, 

kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak, subjek hak, dan objek haknya menjadi 

nyata. Dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertipikat merupakan tanda 

bukti hak yang kuat, yang harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya 

di pengadilan dengan bukti yang lain.  

                                                 
2
 Pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk 

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga 

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan 

hukum yang mengenai tanah. 
3
 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah junto Peraturan Menteri Negara Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas 

Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.  
4
 Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah”.   
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Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan 

mudah dimengerti serta dijalankan. Mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar 

bagi hukum agraria, maka yang dimuat didalam UUPA hanyalah azas-azas serta 

prinsip-prinsip dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-undang 

Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya diatur dalam berbagai undang-undang 

peraturan Pemerintah dan peraturan-perundangan lainnya. Demikian juga dalam pasal-

pasal UUPA tersebut hanya mengatur ketentuan dasar dari pendaftaran tanah. Untuk 

menyelenggarakan pendaftaran tanah dimaksud secara operasional telah ditetapkan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian 

diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (selanjutnya disingkat PP 24 Tahun 1997).    

Pendaftaran tanah atau land registration tidak hanya mendaftarkan tanah 

secara fisik melainkan juga mendaftarkan hak atas tanah guna menentukan status 

hukum tanah serta hak-hak lain yang membebani. Dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) dan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance). Menurut Pasal 1 angka 9 PP 24 

Tahun 1997, pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang 

dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP 

No. 10 Tahun 1961 atau PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali 

dilaksanakan melalui: a) Pendaftaran secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak meliputi semua obyek pendafataran 

tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan. b) 

Pendaftaran secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.  

Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar 

tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

kemudian. Perubahan tersebut menurut Pasal 94 Peraturan Menteri Negara Agraria/ 

Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yaitu pemeliharaan data pendaftaran tanah 

dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan data yuridis obyek 

pendaftaran tanah yang telah didaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum 

sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini. Pertama, perubahan data yuridis dapat 
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berupa: (1) Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; (2) Peralihan hak karena 

pewarisan; (3) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau 

koperasi; (4) Pembebanan hak tanggungan; (5) Peralihan hak tanggungan; (6) 

Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun dan hak 

tanggungan; (7) Pembagian hak bersama; (8) Perubahan data pendaftaran tanah 

berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan; (9) Perubahan 

nama akibat pemegang hak yang ganti nama; dan (10) Perpanjangan jangka waktu atas 

tanah. Kedua, perubahan data fisik dapat berupa: (1) Pemecahan bidang tanah; (2) 

Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah; dan (2) Penggabungan 

dua atau lebih bidang tanah. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan 

perubahan yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 36 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997. 

1. Konsep Administrasi Pertanahan 

Konsensus untuk menggapai kepastian hukum dalam pemilikan dan pe-

nguasaan tanah oleh perorangan dan/atau badan hukum, merupakan amanat UUPA. 

Seiring dengan pasang surutnya pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai amanah  

UUPA melalui PP 10 Tahun 1961 yang dalam realitasnya mengalami kendala 

regulasi, sehingga Pemerintah selanjutnya melakukan deregulasi dan debiroratisasi 

penyelenggaraan pendaftaran melalui PP 24 Tahun 1997 sebagai pengganti PP 10 

Tahun 1961. Beberapa perubahan fundamental yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu: 1) memberikan sarana bagi 

penggunaan dan pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi informasi; 2) 

deregulasi pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yaitu dengan swastanisasi dan 

privatisasi kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha dalam bentuk Konsultan 

Pengukuran dan Pemetaan serta para professional yang telah diangkat menjadi 

surveyor Berlisensi; 3) dikembangkannya pelaksanaan pendaftaran tanah desa-demi 

desa menjadi pendaftaran tanah sistematik dengan dibentuk Panitia Ajudikasi. 4) 

mempermudah masyarakat dalam pembuktian penguasaan dan pemilikan hak-hak 

lama atas tanah serta persyaratan untuk memperoleh hak baru atas tanah; 5) 

meletakkan dasar-dasar pelaksanaan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai 

pedoman dalam pembuatan standarisasi dan mekanisme serta prosedur layanan 

dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih teknis, dan lain-lainnya.    
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 Memang telah dilakukan perubahan yang cukup mendasar dari kegiatan 

pendaftaran tanah, namun hingga sekarangpun pelaksanaan pelayanan masih 

dirasakan belum cukup mendukung upaya percepatan penyelenggaraan dan 

pelayanan pendaftaran tanah yang benar-benar dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa demikian dan 

bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pertanahan sehingga amanat 

Pasal 19 UUPA segera terwujud. 

Pengadministrasian penguasaan dan pemilikan tanah menjadi penting 

dibangun saat ini karena fakta bahwa rekaman pendataan penguasaan dan 

pemilikan tanah di Indonesia masih lebih banyak yang belum terdaftar pada otoritas 

pertanahan. Tegasnya, proporsi tanah yang belum terdaftar masih lebih banyak 

daripada tanah yang sudah terdaftar. Fungsi-fungsi administrasi pertanahan (land 

administration functions) menjadi pusat-inti-penggerak dari pengelolaan pertanahan 

(land management). Badan dunia PBB mendefinisikan: “Land Administration is 

the governmental processes in administrating the land rights (tenures), land values, 

and land uses”. Jelas kiranya, bahwa administrasi pertanahan „suatu proses 

pemerintahan‟, sehingga hanya boleh dilakukan Pemerintah. Untuk 

menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam administrasi pertanahan, dibutuhkan 4 

(empat) fungsi pengadministrasian, yaitu: penguasaan dan pemilikan tanah (land 

rights/land tenures),  penilaian tanah (land values), penatagunaan tanah (land uses), 

dan pengembangan pertanahan (land development) (Enemark, dkk, 2005)
5
. 

Pendaftaran tanah merupakan salah satu fungsi administrasi pertanahan 

menjadi pusat-inti-penggerak dari pengelolaan pertanahan secara keseluruhannya. 

Dalam fungsi-fungsi administrasi pertanahan harus ada kejelasan arah, tujuan dan 

prinsip-prinsip dasar dalam pengadministrasian pertanahan
6
, disamping adanya 

jaminan kepastian hubungan hukum sekaligus ada kepastian tentang peruntukan, 

                                                 
5
 Bahan ini diambil dari Proposal Pendidikan Profesi Program Spesialis Satu (Sp-1) Pertanahan 

Konsentrasi Akta Tanah dan Konsentrasi Penilaian Tanah yang dibuat Tim STPN, Tahun 2011. 
6
 Sebagai arah, tujuan dan prinsip dasar pengadminitrasian pertanahan adalah mengakomodasi dan 

merefleksikan Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya 

Agraria, terutama tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam peraturan pendaftaran tanah harus ada kejelasan asas, tujuan 

dan prinsip-prinsip dasar, seperti penegasan tentang: a) peta-peta kadastral yang mempunyai kekuatan bukti, 

utamanya penetapan batas-batas bidang tanah yang dapat lebih meningkatkan jaminan kepastian hukum; b) 

Cara mendaftar dalam daftar-daftar umum yaitu pendaftaran hak sekaligus pendaftaran beban-beban, 

tuntutan, dan pembatasan hak atas tanah; c) Penjabaran penggunaan sistem publikasi positif seperti lembaga 

ajudikasi, pengumuman, kesaksian, penguasaan dgn itikad baik, dan sebagainya guna memperbaiki 

kelemahan sistem publikasi negatif; d) Penegasan asas dalam peralihan hak atas tanah; 



Pendaftaran Tanah II Page 13 
 

penggunaan, dan pemanfaatan (termasuk pembatasan). Administrasi pertanahan 

pada dasarnya adalah merumuskan bagaimana penguasaan dan pemilikan tanah 

oleh subyek hak baik perorangan maupun badan hukum tersebut dicatat 

berdasarkan jenis atau status hubungan hukumnya. Misalnya, status tanah hak milik 

yang berdasarkan ketentuan tata ruang diperuntukkan bagi jalur hijau, maka harus 

dengan tegas dilakukan dalam pencatatannya. Termasuk hal penting yang harus 

diperhatikan adalah kaitan antara hak atas permukaan bumi (tanah) dengan ijin 

pengambilan bahan tambang yang ada di bawah permukaan bumi, dan sebagainya. 

Dalam pengadministrasian tersebut di satu sisi harus memperhatikan kebijakan 

pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan tanahnya, di sisi lainnya juga harus 

memperhatikan kebijakan pemilikan dan penguasaan tanah. Masalahnya, belum 

lengkap peraturan/hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai orang dengan 

tanah. Peraturan hukum tersebut menyangkut hukum pembuktian, hukum 

perjanjian, hukum pewarisan, kecakapan bertindak, dan sebagainya.  

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Dasar hukum pendaftaran tanah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah dan dasar hukum penyelenggara 

pendaftaran tanah. Mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum 

agra-ria, maka yang dimuat didalam UUPA hanyalah asas-asas serta prinsip-prinsip 

dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-undang Pokok 

Agraria. Adapun pelaksanaannya diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan 

pemerintah dan peraturan-perundangan lainnya. 

a. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu: 

1) Undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan Pendaftaran Tanah  

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA  

Pasal-Pasal UUPA hanya mengatur ketentuan dasar dari pendaftaran 

tanah, yaitu: (1) Pasal 19 mengatur mengenai tujuan, sasaran, kegiatan dan 

pelaksana pendaftaran tanah. Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum, 

yang kegiatan utama meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan 

tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak serta, 

pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat; dan (2) Pasal 23, 32 dan 38 UUPA, 
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mengamanatkan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, agar 

setiap hak (perolehan hak), peralihan hak, pembebanan hak maupun 

hapusnya hak atas tanah wajib didaftarkan, dengan maksud agar pemilik 

tanah memperoleh kepastian tentang haknya itu; 

b) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; 

c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 

2) Peraturan Pemerintah 

a) Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dimaksud secara operasional 

saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 

1997; 

b) Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 

ATR/BPN; 

c) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Badan-Badan Hukum 

yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah; 

3) Peraturan Menteri yaitu: 

a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

b) Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

c) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 

9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 
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e) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap; 

f) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Blokir dan Sita. 

g) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 15 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan 

Pajak; 

h) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

i) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan 

Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. 

b. Dasar Hukum Penyelenggara Pendaftaran Tanah 

1) Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang;  

2) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
7
; 

4) Peraturan Kepala BPN RI No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan 

Tanah. 

5) Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; 

6) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;  

7) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 33 Tahun 2016 tentang Surveyor 

Kadaster Berlisensi. 

 

                                                 
7
 Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum dipertegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

antara lain: a) Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; b) Bab I 

Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; c) Pasal 24 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang BPHTB (pengganti UU Nomor 21 Tahun 1997); d) Pasal 1 

angka 5 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP atas Tanah; e) Pasal 1 angka 24 PP Nomor 

24/1997 tentang Pendaftaran Tanah;  
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3. Tata Usaha Pendaftaran Tanah 

Pengertian tata usaha secara umum identik dengan administrasi, pada 

hakekatnya merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk menata sesuatu, membuat 

sesuatu menjadi teratur, tersusun dengan baik dan tersistem. Dengan demikian tata 

usaha (ketatalaksanaan) pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan menata atau 

mengadministrasikan data atau informasi hasil-hasil kegiatan pendaftaran tanah. 

Adapun satuan wilayah pengadministrasian data pendaftaran tanah adalah desa atau 

kelurahan (kecuali untuk Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Tanah Negara, Hak 

Pengelolaan adalah Kabupaten/Kota), (Pasal 10 PP Nomor 24 Tahun 1997).  

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal, yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui 

Kanwil BPN. Tugas kantor pertanahan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

Kementerian ATR/BPN di kabupaten/kota yang bersangkutan, merupakan ujung 

tombak dalam berbagai jenis pelayanan di bidang pertanahan. Dalam rangka 

mencapai sistem pendaftaran tanah yang baik, hanya ada bila telah dilakukan 

rangkaian kegiatan menghimpun, menginventarisasi, dan melakukan pengawasan 

lalu lintas penerbitan sertipikat hak atas tanah yang disebut administrasi pertanahan. 

Kegiatan ini direkam dalam daftar umum oleh pemerintah c.q. Kementerian 

ATR/BPN di kabupaten/kota. 

Berdasarkan sumber inisiatifnya pelayanan di bidang pertanahan oleh 

lembaga/insitusi ini dapat dibedakan menjadi 4 kategori yaitu: a) Inisiatif 

Pemerintah, misalnya Pendaftaran Tanah Sistematik; b) Inisiatif perorangan/ 

masyarakat, misalnya Pendaftaran Tanah Sporadik; c) Inisiatif bersama antara 

Pemerintah dan masyarakat misalnya massal sporadik; dan d) Inisiatif masyarakat 

bersama swasta, misalnya: surveyor berlisensi. Berdasarkan Instruksi Menteri 

Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 terdapat 36 macam pelayanan 

pada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 

khususnya pelayanan terkait pendaftaran tanah antara lain: 1) Pengukuran dan 

pemetaan: sistematik atau sporadik; 2) Pendaftaran tanah pertama kali (sistematik 

atau sporadik); 3) Pendaftaran perubahan data Fisik atau data Yuridis seperti 

Peralihan hak, Perubahan hak, Pemecahan, Pemisahan, Penggabungan, 

Pembebanan hak, dll; 4) Pencatatan adanya sita jaminan (CB)/Pengampuan/ 
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Perwalian, Roya, dll; 5) Pendaftaran sertipikat pengganti karena rusak/hilang; 6) 

Pendaftaran ganti atau ralat nama; 7) Permohonan: dokumen atau Informasi; 8) dll. 

 Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis kegiatan pelayanan 

pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan tata usaha pendaftaran tanah, dengan 

menyelenggarakan daftar-daftar isian yaitu: daftar isian data fisik, daftar isian data 

yuridis serta daftar isian bidang tata usaha (keuangan). Daftar umum terdiri atas: 

peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama (Pasal 33 PP 

No. 24 Tahun 1997). Adapun sarana untuk pencatatan dalam pelaksanaan peng-

administrasian pendaftaran tanah berupa komputer dan atau daftar-daftar isian dan 

peta. Sebagai sarana penghubung informasi antara Daftar Isian dengan Peta 

menggunakan NIB (Nomor Identifikasi Bidang). Secara bertahap data pendaftaran 

tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan 

microfilm. Data hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah bentuknya 

dapat berupa data digital dan print out atau dalam bentuk daftar isian. Data dalam 

bentuk digital seperti CD ROM atau disket. 

 Berdasarkan Pasal 192 A Permen ATR/Kepala BPN No. 7 Tahun 2019, 

penyelenggaraan  tata  usaha  pendaftaran   tanah   dapat  dilaksanakan  melalui  sistem 

elektronik, yang datanya disimpan secara elektronik dengan bentuk basis data dalam 

sistem elektronik. Dokumen hasil penyelenggaraan tata  usaha  dimaksud dapat 

dicetak menggunakan daftar isian atau dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, yang 

merupakan ekstraksi dari basis data dalam sistem elektronik serta disahkan dengan 

tanda tangan elektronik. Dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan dokumen menggunakan daftar-daftar isian. Selain itu, penyimpanan secara 

elektronik dengan bentuk basis data dalam sistem elektronik yang dapat dicetak 

dengan menggunakan daftar isian juga dapat dilakukan pada buku tanah (Pasal 163 

A), sertipikat (Pasal 178 A) Permen dimaksud.  

 

B. Pendaftaran Tanah Model Sistematis  

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara umum baik secara sistematis maupun 

secara sporadis diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, dan teknisnya diatur dalam 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Agar akselerasi 

pendaftaran tanah segera terwujud maka kebijakan pendaftaran tanah sistematis lebih 

lanjut -terakhir diatur- dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 
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tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang 

setingkat dengan itu. Maksud dan tujuan PTSL adalah melakukan percepatan pemberian 

kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, 

cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel dan dapat dijadikan obyek 

hak tanggungan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha bagi masyarakat, 

serta merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria. Objek PTSL meliputi seluruh 

bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya atau 

bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data 

pendaftaran tanah. 

Sejalan dengan tahapan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik yang 

diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, maka kegiatan PTSL yang diatur dalam 

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018, pada 

hakekatnya meliputi: perencanaan dan persiapan, pelaksanaan PTSL, serta pelaporan. 

Adapun perincian tahapan pelaksanaan dimaksud sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Perencanaan dan Persiapan 

Perencanaan dan persiapan pelaksanaan PTSL perlu dipersiapkan secara cermat 

untuk menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara ekonomis dan efisien 

sehingga memungkinkan pelaksanaannya secara tepat waktu sesuai jadwal. Apabila 

kegiatan PTSL tidak dipersiapkan secara cermat ke dalam tahapan-tahapan 

terperinci, sering kali tidak efisien atau bahkan tidak mencapai target, sehingga 

menyebabkan pemborosan sumber daya. Dalam PTSL, sebelum kegiatan lapangan 

perlu dilakukan kegiatan perencanaan, penetapan lokasi kegiatan PTSL, persiapan, 

pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, serta 

penyuluhan.  

a. Perencanaan  

Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 13 PP 24 

Tahun 1997). Oleh karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas 

prakarsa Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja 
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Kantor Pertanahan yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Merencanakan 

hal-hal apa yang perlu dilakukan sebelum kegiatan dimulai merupakan salah satu 

tolak ukur bahwa kegiatan tersebut nantinya akan berjalan dengan  baik, sehingga 

dapat mencapai tujuan kegiatan PTSL.  

Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan PTSL 

dimaksud, maka dalam perencanaannya memperhatikan antara lain: 

1) pelaksanaan dapat dilakukan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari 

kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu: Program 

Sertipikasi Lintas Sektor, Program Sertipikasi massal swadaya masyarakat, 

program atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi tanah objek landreform, 

konsolidasi tanah, dan transmigrasi atau program atau kegiatan sertipikasi 

massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan dimaksud. 

2) secara bertahap Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran 

target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau 

kecamatan dan Kepala Kantor Wilayah menetapkan lokasi penyebaran target 

PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu 

provinsi. 

3) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai 

dari Kantor Wilayah dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya 

manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah. 

b. Penetapan Lokasi Kegiatan PTSL 

Penetapan lokasi dan target  PTSL  merupakan hasil daripada perencanaan yang 

dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dapat 

dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu 

hamparan. Target kegiatan PTSL untuk kantor pertanahan kabupaten/kota 

ditetapkan oleh Kanwil BPN provinsi dan lokasi kegiatan PTSL ditetapkan oleh 

kepala kantor pertanahan.  

Dalam penentuan lokasi PTSL memperhitungkan seluruh faktor yang 

menghambat dan mendukung kelancaran pelaksanaan. Penetapan lokasi dilakukan 

dengan ketentuan: a) berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah 

dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBP, Corporate Social Responsibility (CSR) 

atau sumber dana PTSL lainnya; b) diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan 
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yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya 

(SMS), dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan 

ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; dan c) mempertimbangkan 

kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing 

Kantor Pertanahan.  

Dalam penetapan lokasi diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek 

PTSL letaknya berdekatan dan setiap penetapan lokasi dilampiri dengan peta 

lokasi yang dipakai sebagai peta kerja bagi pengumpul data fisik dan data yuridis. 

Peta kerja memuat bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang 

belum yang dilengkapi dengan identifikasi bidang. Peta kerja dipakai sebagai 

dasar bersama bagi pengumpul data fisik dan data yuridis dalam melakukan 

integrasi data fisik dan data yuridis. 

c. Persiapan 

Untuk kelancaran pelaksanaan PTSL Kepala Kantor menyiapkan : a) Sarana dan 

prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL; b) Sumber daya manusia; c) Kebutuhan 

transportasi; d) Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan e) Alokasi 

anggaran. Disamping itu, Kepala Kantor melakukan identifikasi tentang: Potensi 

K4 yaitu berasal dari bidang-bidang tanah terdaftar dengan kualitas data KW 4, 

KW 5 dan KW 6, serta potensi K1, K2 dan K3 berasal dari bidang-bidang tanah 

yang belum terdaftar. 

Ketersediaan peta kerja (peta dasar pendaftaran, peta PBB/DHKP, peta kehutanan, 

peta pertambangan, peta PU Pengairan, dll), daftar himpunan ketetapan pajak, 

buku C desa, tenaga, peralatan merupakan hal-hal perlu disiapkan untuk 

menentukan lokasi, target dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran 

tanah sistematis lengkap. Kertersediaan peta kerja akan mempengaruhi pola kerja 

tenaga satuan tugas pengukuran dan pemetaan/satuan tugas pengumpul data 

fisik/Satgas Puldasik, tenaga satuan tugas pengumpul data yuridis/Satgas 

Puldadis, meminimalkan permasalahan, memudahkan koordinasi internal 

eksternal, menentukan target bidang tanah, target lokasi serta  jumlah tenaga yang 

diperlukan. 

Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) memberikan informasi sementara 

mengenai data kepemilikan/penguasaan bidang tanah, jumlah bidang tanah, luasan 
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bidang tanah dalam hubungannya dengan pajak bumi dan bangunan. Data dalam 

DHKP dapat dipergunakan untuk bahan penelitian Satgas Puldadis, Satgas 

Puldasik dan panitia ajudikasi, misalnya: hasil pengukuran bidang dari Satgas 

Puldasik tanah seluas 300 m2, an. A, dan dari petugas puldadis seluas ± 250 m2, 

an. B  sementara data dalam DHKP tercatat an. C dengan luas 350 m2. Perbedaan 

data tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan utama untuk penelitian/ 

pemeriksaaan secara yuridis sehingga dapat atau tidak dapat ditentukan siapa 

pemilik bidang tanah dengan luasan yang pasti. Buku  C desa pada dasarnya 

memuat data seperti DHKP. Buku C desa seringkali dijadikan dasar bukti 

permulaan dalam menentukan kepemilikan/penguasaan bidang tanah, utamanya 

untuk pendaftaran hak lama. Buku C diterbitkan sebelum lahirnya UUPA. 

Tenaga yang tersedia di Kantor Pertanahan dapat mempengaruhi pelaksanaan 

kegiatan PTSL. Analisa yang tepat mengenai kemampuan  Panitia  Ajudikasi 

PTSL, Satgas Puldasik, Satgas Puldadis sangat terkait dengan jumlah tenaga yang 

tersedia. Semakin banyak tenaga Puldadis dan Puldasik yang memenuhi standar 

kualifikasi akan semakin baik penyelesaian PTSL. Apabila tenaga yang tersedia 

tidak mencukupi untuk mengerjakan target PTSL, Kantor Pertanahan dapat 

meminta tenaga tambahan kepada Kanwil BPN. 

Peralatan yang tersedia pada Kantor Pertanahan juga berpengaruh terhadap 

penyelesaian PTSL baik dari segi waktu penyelesaian dan jumlah target yang 

terselesaikan. Alat ukur, komputer, printer dan alat pendukung lainya. Printer 

yang cukup akan mempercepat proses pencetakan blanko/dokumen/surat tertulis, 

surat keterangan, surat formulir permohonan, dll. Komputer yang cukup tersedia 

juga akan mempercepat proses pengolahan data yuridis dan fisik sesuai dengan 

aplikasi yang tersedia (mailmerge di word, excel, autocad). Alat ukur dengan 

jumlah yang cukup dengan teknologi sesuai dengan perkembangan dapat 

mempercepat proses pengumpulan data fisik. 

Selain perencanaan tersebut yang merupakan bagian daripada pesiapan, hal yang 

penting juga harus dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait 

seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor 

Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Asset Pemda Setda, dll. Setelah berkoordinasi, 

untuk mendapatkan dukungan dari instansi terkait perlu melaksanakan sosialisasi 

sehingga terdapat pemahaman yang sama terhadap kegaiatan PTSL. 
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Perencanaan dan persiapan  tersebut dapat dilaksanakan sebelum Tahun anggaran 

berjalan (T-1) dengan syarat biayanya tersedia dalam DIPA T-1. Apabila 

anggaran tidak tersedia perencanaan dan persiapan dilaksanakan pada Tahun 

anggaran berjalan (T). Persiapan yang harus dilakukan pada Tahun anggaran  

berjalan (T) terutama pada bulan Januari adalah membuat seluruh dokumen 

pendukung pencairan keuangan/biaya kegiatan PTSL, antara lain Surat Keputusan 

Kepala Kantor Pertanahan tentang: Lokasi Kegiatan PTSL, Panitia Ajudikasi, 

Satgas Fisik, Satgas Yuridis, Satgas administrasi, serta Pelimpahan wewenang 

penandatangan sertipikat tanah. 

d. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas 

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997 diamanatkan bahwa penyelenggara 

pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (sekarang Kementerian 

ATR/BPN). Sedangkan sebagai pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan 

Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada 

Pejabat lain (Pasal 6). Artinya untuk kegiatan-kegiatan tertentu kepala kantor 

dapat dibantu oleh Pejabat lain/tertentu pula, antara lain: 1) kegiatan yang 

pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor 

Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan 

lain sebagainya dapat dilakukan oleh Surveyor Berlisensi. 2) Kegiatan pembuatan 

akta peralihan hak atas tanah, dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

PPAT Sementara, atau pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang (Pasal 7). 3) 

Panitia A/B memberikan pertimbangan Kepala Kantor dalam melakukan 

penyelidikan riwayat tanah, dalam pendaftaran tanah secara sporadis. 4) Dalam 

melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan 

dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang 

ditunjuk (Pasal 8). 

Mengingat dalam pendaftaran tanah secara sistematik pada umumnya bersifat 

massal dan besar-besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor 

Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga 

dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu. Dalam rangka 

melaksanakan seluruh kegiatan PTSL dimaksud ditetapkan petugas yang menjadi 

panitia ajudikasi PTSL dan petugas yang membantunya.  
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1) Susunan Panitia Ajudikasi PTSL 

Susunan Panitia Ajudikasi dan satuan tugas diatur dalam Peraturan Menteri  

Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 dan disempurnakan dalam  

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018, 

terdiri dari: a) Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang 

pegawai Kantor Pertanahan; b) Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, 

yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan 

infrastruktur pertanahan; c) Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota, 

yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan 

hubungan hukum pertanahan; d) Sekretaris, yang dijabat oleh seorang pegawai 

Kantor Pertanahan; e) Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong 

Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan f) Anggota dari unsur Kantor 

Pertanahan sesuai kebutuhan. 

Susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari Ketua Panitia, Wakil Ketua dan 

Sekretaris serta beberapa orang anggota.  Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat 

ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian 

kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/ke-

lurahan yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan 

dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan 

bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah 

yang hukum adatnya masih kuat.  

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya manusia, setiap Panitia 

Ajudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa 

wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap desa/kelurahan 

yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas Panitia Ajudikasi PTSL 

dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas 

Yuridis), dan Satgas Administrasi. Satgas yang membantu Panitia Ajudikasi 

PTSL dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi 

beberapa desa/kelurahan. Jumlah Panitia ajudikasi PTSL, Satgas Puldasik, dan 

Satgas Puldadis sangat tergantung dari target yang telah ditentukan dan jumlah 

bidang tanah yang belum terdaftar di wilayah desa/kelurahan lokasi PTSL. 

Kepala Kantor Pertanahan dapat membentuk panitia ajudikasi dan satu atau 

lebih Satgas Puldadis dan Satgas Puldasik berdasarkan kemampuan 
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menyelesaikan pekerjaan per harinya dibandingkan dengan jumlah bidang 

tanah. Kepala kantor dapat menentukan wilayah kerja Panitia Ajudikasi PTSL, 

Satgas Puldasik dan Satgas Puldadis apakah meliputi hanya dalam satu atau 

lebih wilayah desa/kelurahan. 

Satgas Fisik terdiri dari unsur ASN Kementerian, Pegawai Tidak 

Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor 

Kadaster Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau KJSKB 

yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL. Satgas 

Yuridis terdiri dari unsur ASN Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat Desa/Kelurahan, 

perangkat RT/RW/Lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa 

(BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(BHABINKAMTIBMAS) dan/atau unsur masyarakat lainnya yang diketuai 

oleh Wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL. Dalam melaksanakan 

tugas Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata 

cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  

Pengumpulan  data yuridis di  lapangan dilakukan oleh Satgas Yuridis yang 

dibantu oleh Puldadis. Satgas Administrasi terdiri dari unsur ASN 

Kementerian, dan dapat dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap/Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris 

Panitia Ajudikasi. 

Penunjukan Panitia Ajudikasi PTSL harus memenuhi syarat sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 

1997 dan Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018. Panitia Ajudikasi 

antara lain memahami urusan pendaftaran tanah dan/atau hak-hak atas tanah 

(hubungan hukum pertanahan) dan memahami urusan pengukuran 

(infrastruktur pertanahan). Satgas pengumpul data fisik harus memahami 

secara rinci pekerjaan  pengukuran dan pemetaan, mengetahui perkembangan 

penggunaan alat ukur terbaru serta secara umum harus mengetahui proses 

administrasi/penatausahaan kegiatan pengukuran baik yang terdapat diaplikasi 

komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) maupun di luar KKP. Sedangkan 

syarat untuk menjadi Satgas Puldadis adalah mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman di bidang hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah serta secara 
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umum juga mengetahui aplikasi KKP. Satgas administrasi diperlukan  untuk 

membantu Panitia Ajudikasi PTSL untuk hal-hal yang sifatnya penatausahaan 

surat menyurat, koordinasi dalam pencairan keuangan, pelaporan, menjalankan 

aplikasi KKP, seperti misalnya: surat-surat yang diperlukan dalam rangka 

kegiatan penyuluhan, pertanggungjawaban keuangan penyuluhan, pelaporan 

penyuluhan, pencetakan formulir baku, pencetakan formulir di aplikasi KKP 

yang berhubungan dengan PTSL.  

2) Tugas Panitia Ajudikasi 

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 diatur 

tugas-tugas dari Panitia Ajudikasi PTSL yaitu: a) menyiapkan rencana kerja 

dan jadwal kegiatann PTSL; b) mengumpulkan data fisik dan dokumen asli 

data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta 

memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; 

c) memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti 

kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; d) memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridis alat 

bukti kepemilikan atau penguasaan tanah; e) mengumumkan Data Fisik dan 

Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan; f) memfasilitasi 

penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data 

yang diumumkan; g) mengesahkan hasil pengumuman yang akan digunakan 

sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta 

pendaftaran hak; h) menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan 

hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan i) melakukan supervisi 

pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis. 

e. Peyuluhan 

Penyuluhan menurut KBBI (QTMedia) berasal dari kata “suluh“ yang artinya 

adalah barang yang dipakai untuk menerangi. Sedangkan kata “menyuluh” artinya 

adalah memberi petunjuk, penjelasan, penggunaan, dsb. Penyuluhan adalah 

proses/perbuatan menyuluh (memberi petunjuk, penjelasan). Penyuluhan 

dilakukan secara efektif kepada seluruh masyarakat yang ada dalam 1 (satu) Desa/  

yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL, baik yang sudah maupun belum memiliki 

sertipikat. Penyuluhan agar melibatkan aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan/ 
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Pemerintah Daerah/aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri dan Kejaksaan 

serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada.  

Kegiatan penyuluhan PTSL adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan bersama instansi terkait untuk menjelaskan kepada seluruh warga 

masyarakat yang mempunyai bidang tanah di wilayah kelurahan/desa mengenai 

kegaiatan PTSL, antara lain: 1) Dasar Hukum PTSL; 2) Manfaat PTSL untuk 

warga; 3) Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL ; 4) Jadwal pengukuran 

dan pengumpulan data fisik dan yuridis; 5) Hak dan kewajiban petugas PTSL dan 

6) Hak dan kewajiban warga. Hak dan kewajiban petugas, antara lain berhak 

mendapatkan informasi riwayat tanah baik lisan maupun tertulis, berkewajiban 

menjalankan tugas baik pengumpulan data fisik, data yuridis bidang tanah sampai 

dengan tahapan  menerbitkan serta menyerahkan sertipikat tanah apabila telah 

memenuhi syarat, berhak mendapatkan honor yang bersumber sesuai pertaturan 

yang berlaku. Sedangkan hak dan kewajiban warga, antara lain: a) Berhak 

mendapatkan informasi tentang kegiatan PTSL; b) Berhak mendapatkan sertipikat 

tanah apabila memenuhi syarat; c) Berkewajiban menyampaikan informasi yang 

benar baik lisan maupun tertulis tentang riwayat kepemilikan bidang tanahnya; d) 

Berkewajiban menunjukan batas-batas bidang tanah yang dimiliki; e) 

Berkewajiban memasang tanda batas bidang tanah yang dimiliki; f) Berkewajiban 

membayar BPHTB/Pajak apabila terkena; dan g) Berkewajiban membeli materai.  

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, panitia ajudikasi PTSL harus 

melaksanakan koordinasi dengan isntsansi terkait utamanya Kelurahan/Desa, 

Kecamatan, KUA, Dinas Pendapatan, dll, untuk memberi kesempatan apakah 

instansi  terkait akan menugaskan petugasnya ikut dalam pelaksanaan penyuluhan 

PTSL. Hal-hal  yang perlu diperhatikan dalam penyuluhan PTSL antara lain 

adalah: 1) jumlah penduduk/warga yang akan menjadi peserta PTSL; 2) 

lokasi/daerah: pedesaan, perkotaan/pinggiran kota, terkait dengan pertimbangan 

waktu; serta 3) tempat penyuluhan (tempat ibadah, gedung pesantren, gedung 

sekolah, rumah tokoh masyarakat, sewa tenda, dll).  

Dalam rangka pertanggungjawaban, kegiatan penyuluhan perlu dilengkapi dengan 

bukti-bukti yaitu: a) Surat undangan kepada warga; b) Surat pemberitahuan 

sekaligus undangan kepada instansi terkait; c) Bukti daftar hadir warga dan 

instansi terkait; d) Dokumentasi berupa foto dan video kegiatan penyuluhan; e) 
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Bukti pembelian ATK, snack, nasi kotak; f) Berita acara pelaksanaan penyuluhan; 

g) Bukti sewa gedung, sewa tenda, kursi, dan sound sistem. 

2. Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan PTSL meliputi kegiatan pengumpulan data fisik dan data 

yuridis, pengolahan data yang diawali dengan sidang Panitia untuk membuktikan 

haknya, pengumuman, penyelesaian sanggahan,  pengesahan data serta penetapan 

hak atas tanahnya dilanjutkan dengan pembukuan hak termasuk penerbitan 

sertipikatnya.  

a. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis 

Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai 

adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Adapun pengertian data 

yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumuh 

susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain 

yang membebaninya. 

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data fisik dan data yuridis, penetapan hak, 

dan pendaftaran tanah menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya 

serta isian atau entri yang ada dalam aplikasi KKP. Kepala Kantor Pertanahan 

harus memastikan kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan PTSL dengan 

data elektronik dalam aplikasi KKP.  

1) Pengumpulan Data Fisik 

Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas Fisik mempunyai tugas: 

a) penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra; b) 

pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar 

Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya; c) melaksanakan 

pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta 

menandatangani Surat Ukur; d) menjalankan prosedur dan memasukkan data 

dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi 

KKP; dan e) menandatangani Gambar Ukur, Peta Bidang, Surat Ukur, dan 

seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 

 Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus 

mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak 
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yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP, alas hak dan 

surat keterangan kepemilikan atau surat pernyataan peguasaan fisik atas 

tanahnya. Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, 

Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi, Kantor Jasa Surveyor Kadaster 

Berlisensi dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang survei 

dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Pengumpulan Data Yuridis 

Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai 

kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi 

dan/atau pernyataan yang bersangkutan, dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data 

yuridis meliputi : a) Status tanah dan alat bukti hak atas tanah; b) Riwayat 

kepemilikan atau penguasaan tanah; dan c) Hubungan hukum antara subyek 

dan obyek serta hak-hak yang membebani di atasnya.  

Jenis alat bukti dalam rangka pengumpulan data yuridis antara lain meliputi : a) 

Alas hak misalnya, bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960; b) 

Bukti peralihan hak misalnya, akta jual beli atau surat pernyataan di bawah 

tangan; dan c) Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti 

kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat 

dipercaya, dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak 

berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti   penguasaan fisik 

yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Kegiatan pengumpulan 

data yuridis harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa/kelurahan dan 

dapat dilakukan secara kolektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat di 

lokasi PTSL, sedapat mungkin dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data 

fisik. 

Satgas Yuridis mempunyai tugas: a) melaksanakan pengumpulan Data Yuridis 

bidang tanah; b) melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah; c) melakukan 

pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah; d) membuat daftar bidang-bidang 

tanah; e) menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis 

bidang tanah; f) menginvetarisasi keberatan dan mengupayakan 

penyelesaiannya; g) menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak 
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dan/atau penegasan hak; h) menjalankan prosedur dan memasukkan informasi 

yang berkaitan dengan data yuridis pada aplikasi KKP; dan i) membuat laporan 

pelaksanaan pekerjaan setiap minggu. 

Dalam melakukan tugas Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data 

Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme 

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan 

dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan 

pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah 

Penelitian Data Yuridis (Pasal 21).  

Hasil pengumpulan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk 

Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi PTSL. Dalam tahapan 

kegiatan ini yang paling penting adalah bagaimana menyelaraskan hasil 

pekerjaan Satgas Fisik dengan Satgas Yuridis. Penyelarasan/pencocokan 

bidang tanah yang telah diukur dengan subyek hak/peserta/pemilik tanah 

beserta bukti kepemilikan harus dilaksanakan sebelum input dalam KKP. 

Ketidakselarasan antara hasil pekerjaan Satgas Fisik dengan Satgas Yuridis 

sebelum input KKP akan mempengaruhi cepat atau lambatnya penyelesaian 

pekerjaan PTSL. Penyelarasan hasil pekerjaan Satgas Fisik dengan Satgas 

Yuridis, dapat dicapai antara lain melalui upaya-upaya sebagai berikut: 

a) Koordinasi  yang intens dan kesepahaman antara Satgas Fisik dengan Satgas 

Yuridis mengenai pola kerja: 

(i) Apakah dilaksanakan pengukuran terlebih dahulu terhadap bidang tanah 

baru kemudian pendataan status hukum bidang tanah oleh Satgas 

Yuridis; 

(ii) Apakah dilakasanakan pendataan status hukum bidang tanah baru 

kemudian  baru dilaksanakan pengkuran oleh Satgas Fisik. 

(iii) Apakah pekerjaan pengukuran dilaksanakan bersamaan dengan 

pekerjaan pendataan status hukum bidang tanah;  

(iv) Apakah diperlukan partisipasi aktif pemilik tanah untuk menentukan/ 

menunjukan/menetapkan bidang tanah miliknya pada peta kerja/peta 
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dasar pendaftaran tanah yang diinformasikan oleh Satgas Fisik baru 

kemudian Satgas Yuridis mendata status hukum bidang tanahnya. 

b) Konsistensi pengawasan ketua panitia dan wakilnya terhadap pelaksanaan 

dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dalam bentuk laporan 

tertulis maupun lisan secara berkala.       

Dalam tahapan ini, untuk menghindari permasalahan hukum di 

kemudian hari, Satgas Yuridis harus benar-benar memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

(i) Informasi riwayat perolehan bidang tanah harus benar-benar 

dicari/digali dan diteliti baik tertulis maupun lisan. 

(ii) Luasan dan pemilik tanah batas-batas bersebelahan yang terdapat dalam 

surat tanah maupun yang diperoleh berdasarkan informasi lisan secara 

faktual  harus disinkornisasikan dengan hasil pengukuran. 

(iii) Terhadap daerah yang harga tanahnya tidak mahal/relatif murah  dan 

bukti kepemilikan tanahnya tidak/belum berdasarkan akta autentik 

harus diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pewarisan.     

(iv) Mencari informasi dari para tetua kampung, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, para pemerintahan desa/kelurahan yang sudah tidak bekerja atau 

pihak lain yang dianggap mengetahui tentang riwayat tanah. 

Pengumpulan data yuridis dilaksanakan oleh Pengumpul Data Yuridis yaitu 

seorang Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara yang 

telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan data yuridis 

melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah 

dengan menggunakan formulir isian yaitu Risalah Penelitian Data Yuridis 

(Pasal 21 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 ). 

b. Sidang Panitia: Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak 

Menurut Pasal 21 tersebut, pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui 

kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah. Penelitian 

data yuridis yang dilakukan oleh Panitia ajudikasi PTSL berguna untuk keperluan 

pembuktian hak. Penyelidikan riwayat tanah sebagai sarana memperoleh jaminan 

kepastian hak atas kepemilikan tanah. Konstruksi pilihan kebijakan hukum 

pendaftaran hak (Registration of Titles) pada stelsel publisitas negatif berunsur 

positif sangat berimplikasi terhadap pemenuhan prinsip keadilan substantif yaitu 
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jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sesuai 

asas hukum  aman, mutahir dan terbuka. Asas aman artinya pendaftaran tanah 

diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum, sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Yang 

penting data yang dicatat/ditulis pada pendafataran tanah adalah data yang akurat, 

bebas dari kesalahan ketik, dan atau kesalahan dalam pendataan baik data fisik 

maupun data yuridis.  

Dalam sistem ini, akurasi produk sertipikat hak atas tanah dan 

pertanggungjawaban dari negara akan menumbuhkan kinerja yang tidak asal-

asalan (minimalisir kesalahan), melalui kepedulian akan penelitian guna melacak 

rangkaian hak-hak yang ada secara valid. Dengan mengacu pada sistem Torrens
8
 

dalam pendaftaran hak wajib dilakukan penelitian/peyelidikan riwayat tanah 

(Pengadilan Tanah atau adjudication) oleh “Tim Peneliti Warkah”. 

Tim/Panitia
9
 ini disebut Panitia Desa (dalam PP 10 Tahun 1961), diubah menjadi 

Panitia Pemeriksaan Tanah (Peraturan KBPN 7 Tahun 2007, pengganti Keputusan 

KBPN 12/1992), kegiatannya meliputi: 1) Penelitian fisik
10

 di lapangan oleh 

anggota (yang ditunjuk) terkait status tanah, riwayat tanah, hubungan hukum, 

kepentingan pihak lain termasuk beban-beban dan pembatasan atas tanah seperti 

aspek penatagunaan tanah dan aspek Landreform, yang hasilnya dibuat dalam 

Berita Acara Lapang. 2) Berdasar dokumen permohonan, data hasil pengukuran 

                                                 
8
 Simpson, S. Rostow; Land Law and Registration, Canbridge University of London terjemahan,  

Departemen Dalam Negeri, 1981. 
9
 Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 10/1961 ditentukan bahwa sebelum bidang tanah diukur, terlebih 

dahulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya. Pekerjaan tersebut dijalankan 

oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Menteri.  Sedangkan menurut Pasal 24 PP 24/1997 menentukan bahwa: 

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan 

dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau 

pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap 

cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”. Pekerjaan untuk 

memperoleh alat-alat bukti mengenai adanya  hak yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar 

hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah 

berdasar Peraturan Kepala BPN 7 Tahun 2007; 
10

 Pasal 17 ayat (1) PP 24/1997 menentukan bahwa: ”Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi 

pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-

batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang 

bersangkutan”.  Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP ini menentukan bahwa penetapan batas bidang tanah, di-

lakukan oleh Panitia Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah secara sistematik) atau oleh Kepala Kantor 

Pertanahan (dalam pendaftaran tanah secara sporadik), berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak 

atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang 

berbatasan. 
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dan Berita Acara Lapang, dilakukan sidang oleh Panitia yang hasilnya dibuat 

dalam Risalah Pemeriksaan Tanah, sebagai dasar penatapan hak, penegasan hak 

atau pengakuan hak oleh Kepala Kantor Pertanahan.  

Dalam rangka memperoleh kepastian tentang subyek dan hak atas tanah yang 

akan didaftarkan dilakukan kegiatan penyelidikan riwayat tanah. Tugas utama 

Kementerian ATR/BPN adalah memberikan jaminan kepastian hukum suatu hak 

atas tanah. Hal ini berarti setiap hak atas tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah 

c.q. Kementerian ATR/BPN telah memberikan legitimasi kepemilikan tanah yang 

sejati. Artinya data yang tercantum diadministrasi pertanahan merupakan data 

yang benar. Pemahaman tersebut dalam batas-batas tertentu dapat diakaui sebagai 

demikian. Artinya apabila tidak dibuktikan sebaliknya maka kepastian hukum hak 

atas tanah tersebut secara formil dijamin oleh pemerintah. Sebaliknya apabila data 

dimaksud terbukti tidak benar maka pada saat itu gugurlah jaminan yang 

diberikan oleh pemerintah tersebut. 

Ketentuan tersebut, terkait dengan sistim pendaftaran tanah yang dianut di 

Indonesia adalah sistem negatif yang bertendensi positif. Negatif artinya Negara 

tidak menjamin secara mutlak data yang tercantum dalam daftar-daftar umum 

pendaftaran tanah. Dengan demikian pemilik tanah yang terdaftar belum tentu 

merupakan pemilik sejati dari tanah yang bersangkutan. Sewaktu-waktu pemilik 

tanah dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan atas tanah 

dimaksud. Positif artinya meskipun kebenaran data tidak dijamin secara mutlak, 

akan tetapi pemerintah memberikan kedudukan yang kuat terhadap data tanah-

tanah yang telah terdaftar itu sehingga mempunyai nilai pembuktian yang kuat 

pula. Implikasinya bahwa selama belum terbukti sebaliknya, nama yang 

tercantum di dalam daftar dimaksud dianggap sebagai satu-satunya pihak pemilik 

tanah yang bersangkutan.  

Sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, dalam setiap proses 

penetapan/penegasan/pengakuan suatu hak atas tanah dilakukan penelitian yang 

mencakup data yuridis, data fisik maupun data administrasinya. Data yuridis yang 

dimaksud adalah dasar hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya. 

Data fisik merupakan informasi mengenai letak, batas-batas serta luas tanahnya. 

Sedangkan data administrasi merupakan bukti-bukti surat yang memberikan 

keterangan tertulis dari data yuridis dan maupun data fisik. Data administrasi ini 
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merupakan bahan kelengkapan yang menjadi dasar pertanggungjawaban kantor 

pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tanah.  

Penelitian atau penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batas bidang tanah 

dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali dijalankan oleh suatu panitia yang 

dibentuk (atau penjabat yang ditunjuk) berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Hasil penelitian 

tersebut sangat penting dalam proses penetapan suatu hak atas tanah. Hal ini 

disebabkan hasil tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi decision 

maker/penentu kebijakan atau pejabat yang berwenang dalam menetapkan atau 

menolak untuk menetapkan suatu hak atas tanah dimaksud. Oleh karena itu proses 

penelitian riwayat tanah memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya 

mewujudkan jaminan kepastian hukum suatu hak atas tanah.  

Proses penelitian riwayat tanah yang hakekatnya merupakan kegiatan ajudikasi 

perlu memperoleh perhatian yang serius karena kualitas jaminan kepastian hukum 

sangat tergantung dari kualitas penelitian riwayat tanah. Kegiatan ajudikasi
11

 

dalam pendaftaran tanah adalah untuk pendaftaran tanah yang pertama kali 

merupakan prosedur khusus yang prosesnya dilakukan guna pemberian status 

hukum atas bagian-bagian tanah yang benar-benar dimiliki oleh pemilik yang 

berwenang. Tugas ajudikasi sebenarnya adalah tugas lembaga peradilan yakni 

memberikan keputusan atau putusan. Namun ditemukan dalam pendaftaran tanah 

diberikan kepada tugas eksekutif. Sehingga pada intinya tugas ini adalah 

disamping tugas investigasi yang meneliti dan mencari kebenaran formal bukti 

yang ada, juga adalah tugas justifikasi yakni membuat penetapan dalam 

pengesahan bukti yang sudah ditelitinya tersebut. Dengan kata lain, pihak 

eksekutif (sebagai pelaksana) pendaftaran tanah akan meneliti kebenaran bahwa 

data-data yuridis awal yang dimiliki oleh pemegang tanah tersebut. Data hasil 

kegiatan lapangan selanjutnya diolah, diverifikasi, dianalisis untuk memperoleh 

kebenaran/keyakinan informasi. Data fisik dan data yuridis dihubungkan untuk 

mengetahui apa kaitannya antara subyek hak, obyek serta hubungan hukumnya. 

Dengan proses pengolahan dimaksud, diperoleh keyakinan tentang pemilik tanah, 

                                                 
11

 Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan ajudikasi adalah ”kegiatan 

yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan 

penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk 

keperluan pendaftarannya”. 
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letak, batas, luas serta apa kewenangan pemilik atau yang menguasai bidang tanah 

dimaksud. Lalu setelah kebenaran bukti-bukti itu diperiksa dengan seksama 

kemudian diakui, ditetapkan dan disahkan oleh tim ajudikasi sebagai alat bukti 

awal untuk dijadikan sebagai bukti yang sah, sebagai dasar pemberian hak atau 

untuk dapat didaftarkan haknya. Tugas-tugas ajudikasi ini sangat mendukung 

dalam percepatan pendaftaran tanah jika diaktifkan, kegiatan ini sering dilakukan 

dalam negara yang menganut sistem publikasi positif. Peranannya sangat aktif 

untuk meneliti kebenaran surat-surat yang diajukan. Bila bukti yang diteliti telah 

dinyatakan sah sebagai alat bukti lalu ditetapkan dan diputuskan oleh panitia 

ajudikasi sebagai bukti awal untuk dimajukan dalam memperoleh hak atas 

tanahnya.  

Dalam perkembangannya seolah-olah ajudikasi akan menggantikan tugas-tugas 

Panitia Tanah A atau Panitia Tanah B yang dikenal dalam Peraturan Kepala BPN 

RI Nomor 7 Tahun 2007. Akan tetapi sangat berbeda jauh, karena pada Panitia 

Tanah A hanya sebagai examiner of title, tidak berkewenangan menetapkan tetapi 

hanya merekomendasi untuk diproses permohonan hak seseorang. Ajudikasi di 

samping tugas axaminer of title dia juga membuat satu keputusan atas bukti awal 

yang diajukan. Jadi di samping membuat rekomendasi juga menetapkan 

(sebagaimana disebutkan di atas menjustifikasi atau melegalisasi) bukti sehingga 

dapat dilanjutkan untuk didaftar haknya. Kegiatan pemeriksaan tanah berdasarkan 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 pada prinsipnya sama 

dengan kegiatan penelitian data yuridis dalam tahapan pengumpulan dan 

penelitian data yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 62 

Peraturan Menteri  Negara Agraria/Kepala BPN  Nomor 3 Tahun 1997.  

Pasal 59 Peraturan Menteri  Negara Agraria/Kepala BPN  Nomor 3 Tahun 1997 

menyebutkan untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah 

dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik 

bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau 

keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah 

atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi. 

Alat-alat bukti mengenai adanya hak baik berupa bukti-bukti tertulis, keterangan 

saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan penilaian kadar kebenarannya 

dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 
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oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, 

dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 

membebaninya. Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti 

kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila 

hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke 

tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. 

Selanjutnya Pasal 60 dan 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

Nomor 3 Tahun 1997 mengatur tentang alat bukti untuk pendaftaran hak lama 

yang harus diteliti/diperiksa oleh panitia ajudikasi. Pertama, alat bukti yang 

dinyatakan lengkap. Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat 

bukti pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-

dokumen sebagai berikut: 

1) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom 

yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau 

2) grosse akta hak eigendom yang  diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran 

tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di 

daerah yang bersangkutan; atau 

3) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja 

yang bersangkutan; atau 

4) sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agra-ria 

Nomor 9 Tahun 1959; atau 

5) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik 

sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk 

mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang 

disebut di dalamnya; atau 

6) petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau 

7) akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda 

kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini disertai alas hak yang dialihkan; atau 
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8) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum 

dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan; atau 

9) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai 

dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas 

hak yang diwakafkan; atau 

10) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya 

belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan; atau 

11) surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil 

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau 

12) surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan; atau 

13) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan 

Konversi UUPA. 

Kedua, Alat bukti tidak lengkap dan atau tidak ada. Dalam hal bukti tertulis 

tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian pemilikan itu dapat 

dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat 

dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran 

tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah 

secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi 

kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut. Dengan demikian, dalam hal 

tidak atau tidak tersedianya secara lengkap alat-alat pembuktian maka Pasal 24 

ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, memberi jalan keluar dengan mengganti 

ketidak-sediaan bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut dengan bukti 

penguasaan fisik atas tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau 

lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-

pendahulunya, dengan syarat. Dalam Pasal 24 ayat (2) dimaksud ditentukan 

apabila bukti kepemilikan sebidang tanah tidak lengkap atau tidak ada, maka 

pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang 

dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat 

dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan 

masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang 

bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun 
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horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik 

bidang tanah tersebut. 

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang 

bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Ajudikasi: 1) dapat 

mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah 

tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau ke-terangan 

mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut; 2) meminta keterangan 

tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan 

dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia 

dan lamanya bertempat tinggal pada daerah tersebut; 3) melihat keadaan bidang 

tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik 

menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang 

bersangkutan dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas 

bidang tanah yang mungkin dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian 

kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut. 

Bukti tertulis wajib diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak 

lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi dan diberikan tanda terima. 

Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang 

menyerahkan bukti tertulis, bertanggung jawab secara hukum pidana maupun 

perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi 

bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian 

dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk 

selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan. Apabila pemegang 

hak berhalangan, penyerahan bukti tertulis dapat dilakukan oleh kuasanya dengan 

menyerahkan surat kuasa yang sah. 

Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN  Nomor 12 Tahun 

2017, pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang 

di dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. 

Pemeriksaan tanah dilakukan dengan cara: 1) menggali informasi mengenai 

kesesuaian nama dan profesi peserta Ajudikasi PTSL; 2) membandingkan 

kesesuaian antara keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi 

dan dokumen/data yuridis dengan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah 

tersebut, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik 
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yaitu Peta Bidang Tanah, dan data fisik lainnya apabila diperlukan, dengan 

kenyataan di lapangan. 

Pemeriksaan/penelitian tanah dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, 

berdasarkan  penelitian terhadap data yuridis dan data fisik yang dikumpulkan. 

Apabila dirasa data yang disampaikan belum lengkap/meyakinkan, panitia 

ajudikasi dapat melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan 

kesesuaian data yang ada dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan oleh panitia ajudikasi antara lain adalah: kemampuan panitia 

ajudikasi untuk memeriksa bidang tanah dalam 1 hari, riwayat peralihan 

penguasan/kepemilikan tanah yang tidak berdasarkan akta otentik,  kadangkala 

terdapat usia pemilik tanah  pada waktu memperoleh tanah tersebut belum 

dewasa. Bukti peralihan di bawah tangan (lisan, tertulis) yang tidak melibatkan 

anggota keluarga, perlu diteliti/diperiksa lebih mendalam. 

Dalam  Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN  Nomor 12 

Tahun 2017 diatur dalam hal bidang tanah yang menjadi obyek PTSL merupakan 

Tanah Negara maka dibuktikan dengan: surat atau dokumen yang menunjukkan 

bukti penguasaan fisik yang dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik 

bidang tanah; surat perjanjian sewa atau perjanjian lainnya. Dalam hal tanah 

garapan dimanfaatkan oleh pihak lain atas dasar sewa atau perjanjian lain dan 

keterangan tanah yang bersangkutan tidak termasuk dalam kawasan hutan. Dalam 

hal tanah yang dimohon dikuasai bersama, maka hak atas tanah dapat diterbitkan 

atas nama bersama. 

c. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis 

Panitia ajudikasi tentunya harus meneliti/memeriksa kembali data yuridis dan data 

fisik dan apabila sudah dirasakan benar/meyakinkan, agar pihak-pihak yang 

berkepentingan mengetahui dan dapat mengajukan keberatan terhadap 

data/informasi yang telah dikumpulkan, maka perlu diumumkan. Untuk 

memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan 

data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan 

menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) 

selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan 

Kantor Kepala Desa/Kelurahan (Pasal 24 Permen ATR/KBPN No. 6/2018). 

Penerapan asas publisitas dimaksud, dapat diperkuat dengan memasang tanda atau 

papan yang bertuliskan: “Bidang Tanah atas Nama: ........ Ini Dalam Proses 
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Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bagi Pihak yang Berkeberatan Agar 

Menyampaikannya Kepada Panitia Ajudikasi PTSL Setempat”, pada lokasi PTSL 

oleh masing-masing pemilik tanah peserta ajudikasi PTSL. 

d. Sanggahan/Keberatan 

Dalam hal terdapat pihak yang keberatan atas Pengumuman Data Fisik dan Data 

Yuridis, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan kepada Ketua 

Panitia Ajudikasi PTSL dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender 

terhitung sejak pengumuman. Apabila keberatan tersebut diterima, Ketua Panitia 

Ajudikasi PTSL melakukan verifikasi dan perbaikan Data Fisik dan Data Yuridis. 

Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian 

Panitia Ajudikasi terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang 

tercantum pada peta bidang-bidang tanah, maka pada peta bidang-bidang tanah 

dan hasil pemetaan pada peta dasar atau lembaran peta pendaftaran dilakukan 

perubahan.  

Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, 

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik berusaha 

menyelesaikan secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan 

pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Hasil ukuran perbaikan bidang atau 

bidang-bidang tanah dibuatkan gambar ukur baru dan hasil ukuran bidang tanah 

tersebut pada gambar ukur yang lama dinyatakan tidak berlaku. 

e. Berita Acara Pengesahan dan Penetapan Hak 

Setelah jangka waktu pengumuman tersebut terlewati dibuat Pengesahan 

Pengumuman dengan Berita Acara (DI 202) sebagai bahan pertimbangan Ke-tua 

Panitia Ajudikasi PTSL untuk membuat kesimpulan akhir terhadap permohonan 

dimaksud akan dilaksanakan  melalui proses penegasan konversi, pengakuan atau 

pemberian hak. Berita acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data 

Yuridis dipersiapkan per-bagian desa/kelurahan. Sebelum proses penyiapan berita 

acara, terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai: a) jangka waktu 

pengumuman; b) ada atau tidaknya sanggahan, bantahan atau sengketa; dan c) 

kelengkapan dokumen-dokumen yang akan disahkan.  

Dengan dibuatnya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data 

Yuridis berarti isi dokumen-dokumen yang disahkan berupa: Daftar Isian 201 

(atau Risalah Penelitian Data Yuridis), Daftar Isian 201.C, dan peta bidang-bidang 
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tanah, serta surat-surat bukti pemilikan dan penguasaan tanah secara formal telah 

sah sehingga secara prosedural dapat digunakan sebagai sarana pembuktian hak 

atas bidang tanah bersangkutan guna dipakai sebagai dasar penerbitan sertipikat 

atau usulan pemberian hak kepada pejabat yang berwenang. Dalam berita acara 

tersebut dijelaskan dasar pengesahan, jumlah bidang-bidang tanah yang datanya 

tidak ada yang mengajukan keberatan, jumlah bidang-bidang tanah yang ada 

keberatan tetapi sudah dapat diselesaikan serta jumlah bidang-bidang tanah yang 

belum ada penyelesaian sampai dengan batas akhir pengumuman. Fungsi berita 

acara dimaksud adalah sebagai dasar untuk: a) pembukuan hak dalam buku tanah 

melalui penegasan konversi atau; b) pembukuan hak dalam buku tanah melalui 

pengakuan hak atau; c) pemberian hak (hak baru) atas tanah, jika tanahnya 

berstatus Tanah Negara.  

Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang tidak 

dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, bukan merupakan alasan 

untuk menunda dilakukannya pembuatan berita secara hasil pengumuman data 

fisik dan data yuridis. Pengesahan sebagaimana dimaksud merupakan pengesahan 

data fisik dan data yuridis bidang tanah sebagaimana adanya. Oleh karena itu data 

tersebut tidak selalu cukup untuk dasar pembukuan hak. Kadang-kadang data 

yang diperoleh hanya tepat untuk pembukuan hak melalui pengakuan hak 

berdasarkan pembuktian menurut Pasal 24 ayat (2). Kadang-kadang dari 

penelitian riwayat tanah ternyata bahwa bidang tanah tersebut adalah tanah 

Negara, yang apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diberikan 

kepada pemohon dengan sesuatu hak atas tanah. 

Berdasarkan alat-alat bukti penguasaan/pemilikan tanah serta data fisik dan data 

yuridis hasil kegiatan pengumpulan data yang terekam dalam daftar isian 201 

(atau Risalah Penelitian Data Yuridis)dan peta bidang tanah dinyatakan benar 

adanya (sah), yaitu secara formal dengan membuat berita acara selanjutnya Ketua 

Panitia Ajudikasi membuat kesimpulan akhir. Ini berarti setelah jangka waktu 

pengumuman berakhir, Ketua Panitia Ajudikasi wajib mengambil kesimpulan 

akhir dengan mempertimbangkan sanggahan/bantahan yang masuk serta upaya-

upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan yang dilakukan. Perumusan 

kesimpulan akhir dilaksanakan setelah dibuatkan Berita Acara Pengesahan 

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dengan mencatat dalam Daftar Isian 
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201 (atau Risalah Penelitian Data Yuridis) ruang V, dibuat oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi (atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota).  

Hal-hal yang disimpulkan adalah tentang siapa pemilik tanah (subyek hak), apa 

status tanahnya serta apa pertimbangan dalam proses pembukuan selanjutnya. 

Alternatif pertimbangan dalam keputusan dimaksud adalah: a) Pembukuan hak 

melalui penegasan koversi atau pengakuan hak, tanpa ada catatan keberatan dari 

pihak lain, sehingga penerbitan sertipikatnya dapat diproses.  b) Pembukuan hak 

melalui penegasan koversi atau pengakuan hak, tetapi dalam buku tanah diberi 

catatan ada keberatan dari pihak lain yang belum dapat diselesaikan, sehingga 

proses penerbitan sertipikat ditunda. c) Usulan pemberian/penolakan pemberian 

sesuatu hak kepada pejabat yang berwenang, jika merupakan tanah negara.  

Berdasarkan kesimpulan akhir tersebut, dilakukan tindakan (hukum) berupa 

penetapan oleh pejabat administrasi negara (Kepala Kantor Pertanahan atau Ketua 

Panitia Ajudikasi). Tindakan penetapan oleh pejabat dimaksud dapat berupa 3 

(tiga) alternatif yaitu:  

1) Hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap, oleh Panitia Ajudikasi 

ditegaskan konversinya menjadi sesuatu hak (hak milik) atas nama pemegang 

hak yang terakhir, dengan memberi catatan pada daftar isian 201 yaitu: 

“Berdasarkan data fisik dan data yuridis …………hak atas tanah ini 

ditegaskan ………. dan seterusnya”.  (lihat daftar isian 201 romawi VI ).  

2) Hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak lengkap tetapi ada 

keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan, atau alat bukti 

kepemilikan tanah tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan 

penguasaan fisik selama 20 tahun, diakui sebagi hak milik, dengan memberi 

catatan pada Daftar Isian 201, yaitu: “Berdasarkan data fisik dan data 

yuridis ………….. dan seterusnya. Hak atas tanah ini diakui …… dan 

seterusnya” (lihat daftar isian 201 romawi VI).  

Tindakan (hukum) pengakuan hak oleh pejabat dimaksud tidak perlu di-

lakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Hak tersendiri, 

artinya dengan telah ditanda-tanganinya daftar isian romawi VI dimaksud 

berarti telah diambil keputusan oleh pejabat tersebut.  

3) Dalam hal tanah negara, Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan 

mengusulkan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah negara 
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secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang 

berwenang
12

, dengan menggunakan Daftar Isian 310 dan dilampiri dengan 

Daftar Isian 201, Daftar Isian 201.B, Daftar Isian 201.C serta peta bidang 

tanah. Dalam pendaftaran tanah sistematik, kepala kantor diberi wewenang 

untuk menetapkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

atas tanah negara, dengan ketentuan tidak dilakukan pemeriksaan ulang oleh 

Panita A dan penetapan pemberian hak dikeluarkan secara kolektif dengan 

memberi catatan pada halaman terakhir Daftar Isian 310.  

Pilihan alternatif-alternatif dimaksud dilakukan dengan cara melingkari 

(nomor di depan) unsur yang sesuai dan mencoret seluruh kata-kata nomor yang 

tidak sesuai. Namun dapat juga pilihannya dua, misalnya dipilih nomor 1, tetapi 

karena ada keberatan yang diproses di pengadilan yang belum ada keputusan, 

maka pada pilihan nomor 3 harus juga dipilih dan diisi kalimat yang sesuai 

Nomor yang dipilih dengan tanda dilingkari kemudian diparaf. Sebagai formalitas 

keputusan, selanjutnya ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik, atau oleh Ketua 

Panitia Ajudikasi (atas nama Kepala Kantor Pertanahan) dalam hal pendaftaran 

tanah secara sistematis. Cantumkan pula nama lengkap serta NIP (Nomor Induk 

Pegawai) pejabat yang menanda-tangani ruang ini, serta tulis nama desa/kelurahan 

tempat ditatapkannya keputusan dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik, 

atau nama kabupaten/kota letak Kantor Pertanahan dalam hal pendaftaran tanah 

secara sporadis. Tanggal keputusan harus sama (atau sesudah) tanggal di-buatnya 

kesimpulan akhir (lihat ruang V halaman 5 Daftar Isian 201).  

f. Pembukuan Hak  

Dalam Pasal 19 UUPA terdapat istilah pembukuan tanah dan pendaftaran hak. 

Istilah pembukuan tanah yang diamanatkan dalam 19 ayat (2) huruf a UUPA pada 

hakekatnya adalah merupakan kegiatan pencatatan semua bidang tanah yang telah 

diukur dalam daftar tanah dilakukan dalam rangka membuat basis data guna 

penyediaan informasi mengenai bidang-bidang tanah yang ada pada suatu desa/ 

kelurahan dan menciptakan tertib administrasi pertanahan. Berbeda dengan 

                                                 
12

 lihat Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak 

Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas 

Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; 
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pengertian pendaftaran hak atas tanah yang berfungsi untuk mencapai tujuan 

utama pendaftaran tanah yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum 

kepemilikan atas sebidang tanah dengan sesuatu hak. Kegiatan pendaftaran hak 

ini merupakan amanat daripada Pasal 19 ayat (2) UUPA huruf b. Pendaftaran hak 

atas tanah dimaksud berupa kegiatan pembukuan bidang-bidang tanah “yang 

sudah ada haknya” ke dalam daftar umum yaitu buku tanah (Daftar Isian 205)
13

 

dan Surat Ukur (Daftar Isian 207).   

Menurut Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

dinyatakan bahwa: “Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita 

acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”.  Berdasarkan 

ketentuan Pasal 29 ayat (1) tersebut maka hak atas tanah, hak pengelolaan, hak 

milik satuan rumah susun atau tanah wakaf didaftarkan dengan dibukukan dalam 

buku tanah (daftar isian 205) serta mencatatnya dalam Surat Ukur (kalau ada) 

berdasarkan alat-alat bukti pemilikan/penguasaan tanah dan Risalah Penelitian 

Data Yuridis dan Penetapan Batas yang telah disahkan berdasarkan berita acara 

dengan menggunakan daftar isian 202. Pembukuan hak (atas tanah atau hak 

lainnya) pada buku tanah dapat dilakukan setelah ada penetapan dari pejabat Tata 

Usaha Negara - dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan (dalam pendaftaran tanah 

secara sporadik) atau Ketua Panitia Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah secara 

sistematik)- yaitu keputusan penetapan penegasan konversi atau pengakuan hak 

untuk tanah adat atau penetapan pemberian hak untuk tanah negara.  

Selanjutnya menurut Pasal 30 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan: Atas 

dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 ayat (3) hak atas bidang tanah: 

1) yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang 

disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan 

Pasal 29 ayat (1);   

2) yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya 

dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;   

                                                 
13

 Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa: “hak atas tanah, 

hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukanya 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”. 
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3) yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan 

gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan 

catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan 

diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara 

sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara 

sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang 

disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;   

4) yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke 

Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak 

ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku 

tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang 

disengketakan; 

5) yang data fisik atau data yuridis disengketakan dan diajukan ke Pengadilan 

serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, 

dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang hak dan 

hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat adanya sita atau perintah status 

quo tersebut.   

 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pada hakekatnya pendaftaran hak 

dalam buku tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 cara yaitu: pembukuan hak 

tanpa catatan dan pembukuan hak dengan catatan. Pertama, pembukuan hak tanpa 

catatan dilakukan terhadap bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya 

sudah lengkap serta tidak sedang disengketakan oleh pihak lain. Kedua, 

pembukuan hak dengan catatan dilakukan terhadap bidang tanah yang data fisik 

atau data yuridisnya tidak lengkap atau sedang disengketakan oleh pihak lain, baik 

sengketa yang belum atau sudah diajukan ke pengadilan. Keti-daklengkapan data 

yang dimaksud pada huruf b dapat mengenai data fisik, misalnya kerena surat 

ukurnya masih didasarkan atas batas sementara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (3), dan dapat pula mengenai data yuridis, misalnya belum 

lengkapnya tanda tangan ahli waris. Sengketa yang dimaksud pada huruf c, d, dan 

e juga dapat mengenai data fisik maupun data yuridis. Pembukuan dalam buku 

tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang 
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bersangkutan beserta pemegang hak dan bidang tanah yang diuraikan dalam surat 

ukur secara hukum telah di daftar menurut PP No. 24 Tahun 1997. 

 Sedangkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala 

BPN No. 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa penyelesaian proses pendaftaran tanah 

terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi: 

1) Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi 

syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah; 

2) Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi 

syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya namun terdapat perkara di 

Pengadilan dan/atau sengketa; 

3) Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat 

dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah, karena subyek haknya 

wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri ini; dan 

4) Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan 

sudah bersertipikat hak atas tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang 

sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat 

perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta PTSL. 

Kluster ini, merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan 

bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara 

lengkap.   

Adapun dalam pembukuan hak dibuat Surat Ukur dan Buku tanah, serta 

penerbitan sertipikat sebagaimana penjelasan berikut. 

1) Pembuatan Surat Ukur 

Untuk keperluan pendaftaran hak, setiap bidang tanah yang sudah dipetakan 

dalam peta pendaftaran dibuatkan surat ukur. Surat Ukur yang merupakan hasil 

kutipan penggambaran bidang tanah di peta pendaftaran atau hasil pengukuran 

langsung di lapangan, merupakan media yang mentransformasikan bidang 

tanah beserta ukuran lapangannya yang telah disederhanakan. Mengingat 

aspek-aspek penting yang melekat pada produk tersebut, maka telah dibuat 

standarisasi kualitas minimal yang harus dicapai dalam pembuatannya. Surat 

ukur dibuat 1 (satu) lembar dan untuk keperluan penerbitan sertipikat 

dibuatkan salinannya. Surat Ukur (DI 207) yang digambar di atas kertas ukuran 
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A4, terdiri dari 4 (empat) halaman. Adapun format tekstual DI 207 serta cara 

pengiasiannya yaitu: a) Halaman pertama, berisi keterangan mengenai lokasi, 

keterangan pengukuran, bidang yang diukur dan pemilik bidang tanah yang 

diukur; b) Halaman kedua (dan bila perlu dengan halaman ketiga), 

dipergunakan untuk menggambarkan bidang tanah beserta bidang-bidang tanah 

lain di sekitarnya, dan c) Halaman keempat, berisi keterangan-keterangan dan 

tanda tangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Halaman empat 

terdapat dua jenis format yang digunakan untuk dua kepentingan yang berbeda 

yaitu untuk SU yang menjadi arsip Kantor Pertanahan danSU untuk bagian 

sertipikat. 

2) Pembuatan Buku Tanah dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Buku tanah (DI 205) atau sertipikat (DI 206) terdiri dari 4 (empat) halaman, 

dengan perincian halaman pertama dan kedua digunakan untuk pendaftaran 

hak pertama kali sedangkan halaman ketiga dan keempat digunakan untuk 

mencatat perubahan data pendaftaran tanah karena peralihan hak, pembebanan 

serta pencatatan-pencatatan lainnya. Format DI 205 sama dengan format DI 

206, sehingga tata cara pengisiannya sama. Perbedaannya hanyalah pada 

pemanfaatannya yaitu DI 205 disimpan sebagai arsip di Kantor Pertanahan, 

sedangkan DI 206 diberikan kepada yang berhak (berupa sertipikat hak atas 

tanah) serta perbedaan dalam hal penandatangannya. Dalam kegiatan PTSL 

penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama 

Kepala Kantor Pertanahan. 

 

(a) Halaman Pertama (halaman muka) berisi: (1) Jenis dan 

nomor hak; (2) Letak atau lokasi tanah; (3) Nama 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota wilayah yang 

bersangkutan; (4) Nomor dan tahun Daftar isian 208; 

(5) Nomor dan tahun Daftar isian 307; (6) Nomor 

buku tanah yang terdiri dari : pertama, nomor kode letak tanah (8 digit) yaitu: 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing 2 

digit; kedua nomor kode jenis hak (1 digit) serta ketiga nomor hak (5 digit). 

Masing-masing kode dipisahkan dengan tanda titik. 
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(b) Halaman kedua (halaman pendaftaran pertama) terdiri 

dari 9 kolom atau ruang (ruang a sampai dengan ruang i), 

yaitu: Ruang a) berisi  jenis dan nomor hak, 

desa/kelurahan letak tanah dan tanggal berakhirnya hak, 

Ruang b) berisi nomor identifikasi bidang tanah (NIB),  

dan letak tanah, Ruang c) Asal hak, yang terdiri dari 3 (tiga) alternatif yaitu: 

Konversi, Pemberian Hak, atau Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan 

Bidang,  Ruang  d) Dasar Pendaftaran, Ruang e) data Surat Ukur, Ruang f) 

yaitu Nama dan tanggal lahir pemegang hak, Ruang g) keterangan 

Pembukuan, Ruang h) keterangan Penerbitan Sertipikat, dan Ruang i) 

keterangan Penunjuk. 

(c) Halaman ketiga dan keempat, guna mencatat sebab perubahan sesuai 

dengan perbuatan hukumnya, tanggal pendaftaran, nama yang berhak dan 

pemegang hak lainnya, dan tanda-tangan Kepala Kantor Pertanahan. 

3. Penyerahan Hasil Kegiatan  

Setelah penerbitan sertipikat, selanjutnya sertipikat dapat diserahkan oleh 

Kepala Panitia Ajudikasi kepada pemegang hak atau kuasanya, dengan membawa 

tanda bukti penerimaan berkas, identitas pemilik atau kuasanya, surat kuasa (jika 

pengambilan sertipikat diwakilkan), serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak 

Bumi dan Bangunan tahun terakhir. Satgas Administrasi membuat surat undangan 

kepada pemilik tanah atau wakilnya untuk penyerahan sertipikat di Kantor Panitia 

Ajudikasi. Undangan berisi syarat-syarat pengambilan sertipikat. Agar masyarakat di 

desa/kelurahan lain mengetahui sertipikatnya telah selesai maka rencana penyerahan 

sertipikat diumumkan di media setempat. Sebagai bukti bahwa sertipikat telah 

diserahkan, pemegang sertipikat atau yang mewakili (kuasanya) membubuhkan tanda 

tangan pada formulir yang disediakan (Daftar Isian 300A). Pemilik tanah atau 

kuasanya akan menerima sertipikat secara bersama-sama. Penerima sertipikat tidak 

dikenakan biaya apapun untuk proses sertipikasi (tidak ada biaya yang dipungut). 

Masyarakat akan memperoleh penjelasan tentang hal-hal menyangkut hak dan 

kewajiban sebagai pemilik tanah, proses peralihan hak, dan lain-lain.  

Setelah berakhirnya penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematik, Ketua 

Panitia Ajudikasi meyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Kantor Pertanahan 

setempat, yang berupa dokumen-dokumen bidang tanah, dengan membuat berita 
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acara serah terima dokumen dan warkah. Pendokumentasian data pendaftaran tanah 

sistematis lengkap dilakukan oleh Panitia Ajudikasi PTSL. Dalam Pasal 36 Permen 

ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa: Panitia Ajudikasi PTSL 

melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data 

PTSL, yang meliputi: a) Dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang 

hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman dan surat 

keputusan pemberian hak/penegasan hak; b) Dokumen data fisik yaitu data 

pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang, dan surat 

ukur; c) Daftar-daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah; d) Buku Tanah; e) 

Sertipikat Hak atas Tanah; f) Bukti-bukti administrasi keuangan; dan g) Data 

administrasi lainnya. 

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan 

sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan 

setempat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari daftar umum. Demikian juga peta pendaftaran, daftar tanah, daftar 

nama, surat ukur, buku tanah dan dokumen-dokumen tersebut harus tetap berada di 

Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

Maksud penyimpanan data hasil pengukuran dan pemetaan adalah agar data hasil 

ukuran yang berfungsi sebagai dokumen dapat terawat dengan baik, sehingga dapat 

digunakan kembali jika akan dipakai di kemudian hari. Sedangkan penyimpanan data 

bertujuan untuk membuat sistem pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan 

pengukuran dan pemetaan secara rapi dan teratur dalam rangka tercapainya 

pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan. Dokumen yang harus disimpan adalah data 

hasil pelaksanaan pembuatan: titik dasar teknik, peta dasar pendaftaran, gambar ukur, 

peta bidang tanah, peta pendaftaran dan surat ukur.  

Penyimpanan data dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk elektronik (Pasal 

36 ayat 2), misalnya soft copy dalam disket atau CD ROM dan hard copy misalnya 

peta atau print out dan berupa buku misalnya buku tugu dan data/hasil hitungan yang 

telah dijilid. Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan 

menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. Rekaman data tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditanda-tangani dan dibubuhi cap dinas 

kantor pertanahan. Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah 

dipergunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di 
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Kantor Pertanahan setempat, atau di tempat lain dengan seijin Menteri. Tanda 

pengenal dimaksud adalah nomor warkah yaitu nomor Daftar Isian 208 (daftar 

penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah). Agar Daftar Isian 201 beserta surat-surat 

bukti tidak terpisah dengan dokumen pengumuman dan berita acara pengesahan, 

maka selain diberi nomor warkah, semua dokumen dijilid menjadi satu kesatuan 

(buku).  

Sebelum disimpan sebagai warkah, dokumen atau surat-surat bukti pemilikan/ 

penguasaan tanah yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta, dengan 

tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada, atau diberi teraan berupa 

cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk 

pembukuan hak. Selanjutnya warkah dimaksud yang merupakan kumpulan dokumen 

Daftar Isian 201, dokumen pengumuman dan berita acara pengesahan untuk setiap 

bidang tanah (dalam pendaftaran tanah sporadik), disimpan dalam lemari 

berdasarkan urutan nomor warkahnya per-desa/kelurahan. Sedangkan dalam 

pendaftaran tanah secara sistematik, agar lebih efisien pemberkasan dilakukan per-

rukun tangga/ blok sesuai dengan peta bidang tanahnya. Pengumuman dalam 

pendaftaran tanah sistematik biasanya dilakukan untuk beberapa bidang tanah dalam 

satu peta bidang tanah (per-rukun tangga atau blok), sehingga nomor pengumuman 

dan nomor berita acara pengesahannya satu. Dengan demikian pemberkasan 

pengumuman dan dokumen yang diumumkan serta berita acara pengesahan 

dilakukan dengan cara menempatkannya setelah nomor Daftar Isian 201 terakhir 

rukun tangga atau blok yang bersangkutan. Selanjutnya semua dokumen tersebut 

dijilid menjadi satu buku dan diberi sampul. 

4. Pengendalian Kegiatan  

Suatu kegiatan yang dilaksanakan hasilnya dapat saja tidak sesuai dengan 

rencana awal, sehingga secara berkala perlu dilakukan monitoring atau evaluasi yang 

berfungsi sebagai pengendali kegiatan. Pengendalian berarti pengawasan atas 

kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta 

menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.    

a. Laporan Kegiatan 

Pelaporan merupakan kegiatan penyediaan informasi penting bagi setiap tingkat 

manajemen dan atasan pada waktu yang tepat dengan format penyajian dan arus 

penyampaian yang tertib dan teratur. Tujuan pembuatan laporan adalah agar 
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tersedianya informasi yang tepat, baik dalam waktu, jumlah dan mutu, bagi setiap 

manajemen tentang perkembangan kegiatan pada waktu tertentu yang bermanfaat 

bagi pengembilan keputusan-keputusan dan tindakan yang diperlukan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

Pembuatan laporan berguna untuk memantau (monitoring) seluruh kegiatan secara 

administratif dan untuk penilaian (evaluasi), serta sebagai bahan dokumentasi atau 

kearsipan. Untuk itu, laporan harus dibuat secara periodik oleh semua tingkatan 

yaitu Tim Ajudikasi, Kantah, Kanwil dan Pusat.  Laporan pada tingkat 

manajemen paling bawah merupakan data laporan konsolidasi manajemen tingkat 

atasnya. Laporan dimaksud terdiri dari laporan awal, laporan bulanan, laporan 

Tim Ajudikasi, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan khusus serta laporan 

akhir kegiatan. Laporan awal pelaksanaan disusun berdasarkan program kerja 

tahunan pada awal tahun anggaran, yang mengemukakan besarnya anggaran dan 

sasaran hasil usaha per tolok ukur/jenis kegiatan serta rencana pelaksanaan seperti 

rencana awal pencairan dana dan jadwal pencapaian sasaran (dalam persentase) 

fisik. Laporan bulanan, dibuat tiap bulannya yang memuat realisasi keuangan 

(berdasarkan SPM) dan fisik serta persentase terhadap volume sasaran hasil usaha 

dan terhadap jumlah anggaran. Disamping itu juga dapat dijelaskan pelaksanaan 

kegiatan, kendala dan hambatan yang dihadapi, usaha untuk mengatasinya, 

permintaan bantuan (jika diperlukan) saran-saran guna perencanaan yang akan 

datang.  

Laporan Tim Ajudikasi harus dibuat oleh Panitia Ajudikasi pada setiap bulannya 

tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematik. Laporan ini 

menyajikan seperti nama Tim Ajudikasi, lokasinya, target tim ajudikasi, jumlah 

perkiraan bidang tanah dalam satu desa/kelurahan sebelum pelaksanaan ajudikasi 

(jumlah berdasarkan perkiraan PBB, hasil sket lapangan oleh tim atau hasil 

identifikasi pada peta pendaftaran), jumlah persil yang diukur, diajudiksi, 

diumumkan dan bermasalah, jumlah sertipikat sebelum dan sesudah pelaksanan 

pendaftaran tanah sistematik, serta sertipikat berdasarkan gender.  

Pada setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuat laporan triwulan yang meliputi: data 

umum kegiatan, data keuangan, data jadwal pengadaan barang dan jasa, angka 

komulatif perkembangan pelaksanaan kegiatan. Laporan Tahunan, dibuat setiap 

akhir tahun anggaran untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) 

tahun. Laporan ini merupakan hasil evaluasi dari segala segi kegiatan, yang secara 
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garis besarnya memuat seperti: latar belakang, tujuan, lokasi, ruang lingkup, 

output, pendanaan, masalah dan analisis penyelesaiannya. Laporan akhir dibuat 

pada akhir masa kegiatan berjalan. Laporan akhir ini merupakan laporan hasil 

evaluasi secara menyeluruh dalam satu fase kegiatan. Sedangkan dalam hal-hal 

tertentu dapat dibuat laporan insidentiil, mengenai hal-hal yang disampaikan 

secara tidak berkala. Laporan ini digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang 

memerlukan perhatian khusus dan tindak lanjut segera oleh pimpinan masing-

masing kegiatan.  Semua laporan-laporan yang pernah dibuat tersebut, harus 

disimpan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk bahan dokumentasi atau kearsipan 

kegiatan maupun untuk keperluan penelusuran atau penelaahan sewaktu-waktu 

jika diperlukan.    

b. Monitoring Kegiatan 

Monitoring atau pemantauan meliputi kegiatan mengamati/meninjau kembali/ 

mempelajari dan kegiatan menilik (mengawasi), yang dilakukan secara terus 

menerus atau berkala oleh pengelola kegiatan pada semua komponen di setiap 

tingkat pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan 

atau penggunaan input, jadwal kerja, hasil yang ditargetkan dan tindakan-tindakan 

yang diperlukan berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring di-

laksanakan pada waktu tahun anggaran sedang berjalan dimaksudkan agar 

kegiatan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menyediakan 

umpan balik bagi pengelola di setiap tingkatan. Adanya umpan balik ini 

memungkinkan penanggungjawab kegiatan dapat menyempurnakan rencana 

operasional kegiatan dan mengambil tindakan korektif tepat pada waktunya jika 

terjadi masalah dan hambatan. Monitoring merupakan bagian dari sistem 

informasi manajemen dari kegiatan intern. Sebagai bagian integral dari fungsi 

manajemen, maka monitoring perlu dilakukan oleh setiap pelaksana di setiap 

tingkatan pengelolaan kegiatan. Monitoring atau pengawasan ini dilakukan secara 

bertingkat, mulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu tim ajudikasi itu sendiri, 

selanjutnya oleh tim kendali mutu dari Kantor pertanahan dan tim kendali mutu 

dari kantor wilayah serta tim kendali mutu dari Pusat. 

c. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi kegiatan merupakan suatu proses untuk menentukan relevansi, efektifitas 

dan efisiensi serta dampak kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara 

sistematik dan obyektif. Kegiatan ini merupakan proses untuk menyempurnakan 
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kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu perencanaan, penyusunan 

program dan pengambilan keputusan di masa depan. Berbeda dengan kegiatan 

monitoring yang dilakukan hanya selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan. 

Evaluasi dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yaitu: awal pelaksanaan (pra 

evaluation), pada waktu pelaksanaan tahun anggaran sedang berjalan (on going 

evaluation), pada waktu setiap akhir tahun anggaran (terminal evaluation) dan 

pada waktu akhir fase (Evaluasi secara menyeluruh/ex post evaluation). 

Khusus untuk evaluasi tim ajudikasi, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang 

bertindak sebagai konsultan yang melakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran 

surveyor berlisensi. Hasil evaluasi yang didapat seperti: a) Satgas pengukuran 

kurang melengkapi data-data awal seperti peta kavling, copy GU/SU untuk 

menghindari overlapping pada Kantor Pertanahan; b) Satgas pengukuran dan 

pemilik bidang tanah belum memasang tanda batas terutama pada daerah-daerah 

pemukiman sehingga memudahkan dalam pengecekan; dan c) Satgas  pengukuran 

belum  mencantumkan/menggambarkan tanda-tanda batas bidang tanah pada 

gambar ukur agar memudahkan rekonstruksi batas. Demikian juga dengan notasi, 

nama, dan NIB yang bersebelahan dan pertampalan sehingga memudahkan 

pencarian terhadap gambar ukur yang bersebelahan. 

 

C. Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik  

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Secara umum pengertian 

sporadik pada hakekatnya dapat dilihat dari aspek: (a) tempat atau lokasi (obyek bidang 

tanah yang didaftar) yaitu terpencar, disini-disana, (b) waktu pelaksanaan pendaftaran 

tanah yaitu tidak serempak (sekarang - nanti), dan (c) tahapan pelaksanaannya yang 

tidak terstruktur/tersistem. Contoh kegiatan pendaftaran tanah sporadis: Prona, 

Sertipikasi Lintas Sektor, permohonan rutin lainnya. Syarat, biaya dan waktu 

pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan PP No. 128 Tahun 

2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian ATR/BPN. Dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sporadis, biaya-

biaya yang dibayarkan oleh pemohon kepada kantor pertanahan meliputi biaya pe-

ngukuran, biaya penelitian riwayat tanah dan biaya pendaftaran hak atas tanah. (tidak 
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termasuk biaya penyiapan berkas/dokumen dan pajak tanah (PBB dan BPHTB). Untuk 

tanah negara yang diberikan kepada masyarakat dengan sesuatu hak atas tanah dipungut 

BPHTB. Persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian pendaftaran tanah untuk pertama 

kali telah dipasang pada loket pelayanan kantor pertanahan. 

Pada proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertipikat pada umumnya (utamanya 

pendaftaran tanah secara sporadik) terdapat dua mekanisme yang biasa dilakukan di 

Kantor Pertanahan. Mekanisme tersebut disusun dengan logika masukan-proses-

keluaran (input-process-output). Masukan merupakan kondisi awal, misalnya adanya 

permohonan sertipikat dari pemilik tanah. Proses ini dilayani oleh bagian loket kantor 

(front office). Selanjutnya proses back office, merupakan kegiatan-kegiatan berurutan 

setelah menerima masukan meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, penyelidikan 

riwayat tanah, pengolahan dan penetapan hak serta pembukuan hak atas tanah dalam 

daftar-daftar isian. Sedangkan keluaran merupakan hasil sementara ataupun hasil akhir 

setelah kegiatan-kegiatan dalam proses dilaksanakan. 

1. Mekanisme Pelayanan Front Office 

Mekanisme pelayanan masyarakat di bagian loket kantor (front office) tersebut 

dapat dijelaskan melalui urutan berikut: 

a. Permohonan pendaftaran tanah/sertipikat oleh masyarakat baik secara individu 

ataupun massal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan 

tersebut disertai dengan berkas-berkas yang menunjukan bukti kepemilikan atau 

penguasaan tanah. Berkas dimaksud cukup salah satu atau beberapa dari surat-

surat yang membuktikan kepemilikan tanah seperti: 1) Petuk Pajak bumi/ 

Landrente, girik, pipil atau kekitir; 2) Akta yang dibubuhi tanda kesaksian oleh 

Kepala Adat, Lurah atau Kepala Desa yang berisikan pernyataan pemindahan hak 

yang dibuat “di bawah tangan”; 3) Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 

yang berisikan pemindahan hak atas tanah; 4) Surat Keterangan Riwayat Tanah 

yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 5) Groose akta 

hak eigendom, berisikan pernyataan pejabat agraria yang berwenang bahwa tanah 

eigendom tersebut telah dikonversi menjadi hak milik; 6) Surat Keputusan Pejabat 

Agraria yang berwenang yang berisikan pernyataan pemberian hak milik dari 

Negara/pemerintah; 7) Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang 

berwenang, berisikan pernyataan bahwa anda telah memenangkan lelang atas 
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sebidang tanah; atau 8) Surat Penunujukan kaveling tanah pengganti tanah yang 

diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Selain dokumen pemilikan/penguasaan tanah tersebut, perlu ditambah dengan 

fotokopi KTP dan KK serta tanda lunas PBB Tahun terakhir, dll. Dokumen-

dokumen yang telah disebutkan di atas merupakan alat pembuktian data yuridis 

dan data fisik bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah termasuk penerbitan 

sertipikat. Apabila dokumen-dokumen tersebut telah digunakan untuk dasar 

pendaftaran tanah atau penerbitan sertipikat maka dokumen-dokumen tersebut 

dinamakan warkah, disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Kantor Pertanahan. 

b. Dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon, pertama-tama diteliti 

persyaratannya oleh petugas yang ada di loket. Berkas pendaftaran yang lengkap 

akan diproses di bagian Entri Data Permohonan (baik itu permohonan pendaftaran 

tanah ataupun permohonan pekerjaan pengukuran) kemudian dicetak SPS (Surat 

Permohonan Sertipikat) dan surat tanda terima berkas untuk diserahkan kepada 

pemohon. 

c. Pemohon menerima SPS dan tanda terima berkas kemudian melakukan 

pembayaran kepada bendahara khusus di loket penerimaan. Pembayaran tersebut 

di-lakukan untuk membayar biaya pengukuran bidang tanah yang besarnya sesuai 

dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan luas tanah. Jika dokumen 

dimaksud telah memenuhi syarat, pemohon diberitahukan untuk segera membayar 

uang panjar (persekot) biaya pengukuran, Panitia A dan biaya pendaftaran haknya 

(sesuai PP No. 128 Tahun 2015) dengan membuat Surat Perintah Setor. 

Pembayaran dilakukan pada petugas/bendaharawan khusus penerima baik secara 

langsung dan/atau melalui bank. Sebagai bukti pemohon telah membayar biaya-

biaya dimaksud, dibuatkan kwitansi. 

d. Pencatatan Permohonan  

Atas dasar kwitansi serta permohonan yang sudah lengkap itu selanjutnya 

terhadap permohonan didaftarkan dalam buku register permohonan. Permohonan 

pengukuran untuk permohonan hak baru atau hak lama didaftar dalam DI 302. 

Berdasarkan permohonan dimaksud, selanjutnya dibuatkan surat tugas kepada 

petugas pengukur. Sedangkan Permohonan pendaftaran hak didaftar dalam Daftar 

Isian 301 (Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah).  
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2. Mekanisme Back Office 

Mekanisme Back Office ini, merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh 

pegawai yang bertugas untuk menyelesaikan permintaan pemohon sertipikat yang 

meliputi:  

a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah  

Pelaksanaan tugas pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan 

dilaksanakan oleh petugas ukur. Tugas petugas pengukuran adalah: 1) 

menetapkan batas bidang tanah dalam hal petugas pengukuran adalah Pegawai 

BPN; 2) membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah; 3) 

mengisi Daftar Isian 201 yang mengenai penetapan batas; 4) melaksanakan 

pengukuran batas bidang tanah; 5)  membuat gambar ukur.  

Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera 

melakukan persiapan sebagai berikut: 1) memeriksa tersedianya sarana peta 

seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain pada lokasi 

yang dimohon; 2) merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta 

dasar pendaftaran atau peta-peta lain yang memenuhi syarat, apabila tanah yang 

dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur; 3) dalam hal tidak terdapat 

peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, 

maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran; 4) memeriksa 

tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon; 5) apabila 

kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan formulir-

formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur; 6) memberikan pemberitahuan 

tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran. 

Pada hakekatnya pengukuran bidang-bidang tanah bertujuan untuk memperoleh 

kepastian mengenai batas-batas bidang tanah yang satu dengan bidang tanah 

lainnya, serta letak bidang tanah baik letak relatifnya maupun letak 

administrasinya. Dalam rangka penetuan letak relatif bidang tanah, maka pada 

prinsipnya setiap pengukuran bidang tanah harus diikatkan pada titik-titik tetap 

tertentu (titik dasar teknik). Sebelum atau bersamaan dengan penetapan batas 

bidang tanah dilakukan kegiatan pembuatan sketsa bidang. Sketsa merupakan 

gambar kasar mengenai bidang tanah yang diperlukan untuk identifikasi subyek 

dan obyek bidang tanah yang berkaitan dengan subyek dan obyek disekitarnya. 
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1) Penetapan batas bidang tanah 

Sebelum dilaksanakan pengukuran atas suatu bidang tanah, pemegang hak 

(atau kuasanya yang sah) harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut 

batas serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penetapan batas adalah : 

a)  Penetapan batas bidang tanah dibedakan atas tanah hak dan tanah negara. 

b) Penetapan batas yang pada dasarnya dilakukan secara contradiktoire 

delimitasi. Penetapan batas dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi (Satgas 

Yuridis atau Satgas Fisik kalau berasal dari pegawai BPN) dalam 

pendaftaran tanah sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota (atau petugas ukur) dalam pendaftaran tanah sporadik, 

berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah (atau kuasanya yang sah) 

dan sedapat mungkin disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan. 

c)  Prinsip dasar penunjukan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda 

batasnya dilakukan oleh pemegang hak (kuasanya), dan berdasarkan 

kesepakatan dengan pemegang hak (kuasanya) dari bidang tanah yang 

berbatasan. Dalam hal pemegang hak berbatasan tidak hadir pada waktu 

yang ditentukan, penetapan batas dilakukan secara sementara berdasarkan 

penunjukan pemegang hak.. 

d) Secara fisik hasil penetapan batas dapat dilihat dengan telah dipasangnya 

tugu tanda batas pada setiap pojok batas bidang tanah, sedangkan secara 

formal penetapan batas secara kontradikdur delimitatie hasilnya dapat 

dilihat dengan telah adanya tanda tangan para pihak (pemilik tanah dan 

pemilik tanah yang berbatasan pada DI 201 dan gambar ukur. Jika dalam 

penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, hasilnya dituangkan 

dalam DI 201A sedangkan jika terjadi sengketa batas atau pemegang hak 

berbatasan tidak hadir sehingga dipakai batas sementara, maka dicatat 

dalam DI 201 ruang sketsa bidang tanah dan pada Gambar Ukur. 

e)  Khususnya untuk tanah negara atau tanah yang diproses melalui pengakuan 

hak, penetapan batas bidang tanah harus memperhatikan sempadan jalan 

dan sungai (Rencana Detail Tata Ruang Wilayah). 

f) Tanda batas bidang tanah dibuat dari pipa besi, paralon, kayu, tugu beton, 

dan lain-lain (yang bentuk, bahan, ukuran serta konstruksinya dibuat sesuai 
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ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Negara Aagraria/Kepala BPN Nomor 

3 Tahun 1997), dipasang pada setiap sudut batas tanah. Untuk sudut-sudut 

batas yang sudah jelas letaknya  karena terpasang benda tetap  seperti  pagar 

beton, pagar tembok, atau tugu patok, tidak harus dipasang tanda batasnya.  

2) Penomoran bidang (Nomor Identifikasi Bidang) tanah 

Dalam sistem pendaftaran tanah terdapat 2 jenis informasi, yaitu 

informasi mengenai letak bidang tanah yang diuraikan dalam peta pendaftaran 

dan informasi mengenai hal-hal yang melekat pada bidang tanah seperti 

pemegang hak, penggunaan tanah, apakah ada sengketa dan lain sebagainya. 

Untuk mengidentifikasi satu bidang tanah dan membedakan dengan bidang 

tanah lainnya, diperlukan tanda pengenal bidang tanah yang bersifat unik, 

sehingga dengan mudah mencari dan membedakan bidang tanah dimaksud 

dengan bidang tanah lainnya. Selain itu penomoran bidang (NIB : Nomor 

Identifikasi Bidang) tanah merupakan penghubung antara peta pendaftaran dan 

daftar lainnya yang ada dalam proses pendaftaran tanah. Ringkasnya NIB 

merupakan data pengenal khusus yang diberikan pada bidang tanah yang 

bersifat unik/tungal untuk setiap bidang tanah di Indonesia. Fungsi NIB 

sebagai identifier (sarana penghubung) antara bidang tanah dengan data lain 

(fisik dan yuridis) dalam administrasi pertanahan. 

NIB diberikan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan terendah 

(desa/kelurahan) terhadap bidang tanah yang batas-batasnya telah ditetapkan 

dan dicantumkan dalam DI 201. Nomor Identifikasi Bidang tanah ini terdapat : 

13 digit angka yang terdiri dari 8 digit angka pertama merupakan kode : 

propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, masing-masing 

terdiri dari 2 digit angka yang dipisahkan dengan tanda titik (.) sedangkan 5 

digit angka terakhir  merupakan  nomor urut bidang tanah dalam satu 

desa/kelurahan. Misalnya 12.02.16.19.00126 artinya 12 kode propinsi, 02 kode 

kabupaten, 16 kode kecamatan, 19 kode desa/kelurahan serta 0126 merupakan 

nomor urut bidang tanah desa/kelurahan letak tanah. 

3) Pengukuran bidang tanah 

Pokok-pokok pengukuran bidang tanah  dapat   dilakukan  melalui  pengukuran 

terrestrial atau fotogrametrik, harus memenuhi kaidah-kaidah teknis 

pengukuran dan pemetaan, sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan 
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dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi 

batas-batasnya di lapangan. Pengukuran bidang tanah, harus diikatkan pada 

TDT nasional dan atau detail-detail lain agar mudah diidentifikasi di lapangan 

dan dipeta. Data hasil pengukuran dicatat pada Gambar Ukur (DI 107 atau d.i 

107.A), dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas jika diperlukan. 

Jika pengukuran secara fotogrametris, Gambar Ukur (GU) dibuat pada copy 

foto garis/overlay peta foto. 

Gambar Ukur merupakan dokumen tempat mencantumkan gambar suatu 

bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran 

bidang tanah yang berupa jarak, sudut, azimuth dan sudut jurusan; Dokumen 

dapat berfungsi sebagai salah satu alat pembuktian di Pengadilan dan alat 

rekonstruksi batas bidang tanah. 

4) Pemetaan bidang tanah untuk pembuatan peta pendaftaran 

Peta bidang tanah adalah peta yang memuat bidang-bidang tanah yang 

telah diajudikasi untuk keperluan pengumuman atau permohonan hak atas 

tanah. Peta bidang-bidang tanah dibuat dengan memetakan hasil pengukuran 

batas-batas bidang tanah pada lembaran peta bidang-bidang tanah atau 

mengutip batas-batas bidang tanah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan 

batasnya (jika peta dasarnya berupa peta foto). Peta ini dibuat berdasarkan data 

yang ada pada Gambar Ukur. Peta bidang tanah, ditanda-tangani oleh Ketua 

Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan, karena merupakan salah satu data 

fisik yang digunakan pada pengumuman.  

Pembuatan skala peta disesuaikan dengan ukuran bidang tanah dan 

ukuran kertas (A3). Peta bidang tanah memuat informasi tentang: a)  Judul peta 

: PETA BIDANG TANAH; b) Identifikasi letak administratif wilayah yaitu : 

Nomor RT/RW, nama Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Propinsi; c)  

Skala peta; d)  Panah utara (arah orientasi); e)  Batas bidang-bidang tanah; f)  

Jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi; g)  

Nomor identifikasi bidang tanah; h) Tanggal dan tanda tangan pejabat yang 

berwenang. 

Bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya serta 

diukur selanjutnya wajib dipetakan dalam peta pendaftaran. Peta pendaftaran 

pada hakekatnya: 1) merupakan peta yang menggambarkan bidang atau 
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bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah, dan 2) merupakan peta 

indeks (sarana administrasi) bidang-bidang tanah yang memberikan informasi 

posisi relatip bidang tanah yang terdaftar dan merupakan sarana penghubung 

ke daftar-daftar lain melalui NIB.  

5) Pembuatan daftar tanah dan surat ukur 

Bidang-bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan serta dibubuhkan 

nomor pendaftaran yaitu NIB pada peta dasar pendaftaran, wajib dibukukan 

dalam daftar tanah. Daftar tanah (DI 203) merupakan dokumen dalam bentuk 

daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran. 

Daftar tanah merupakan daftar penghubung antara peta pendaftaran dengan 

data lainnya. 

Untuk keperluan pendaftaran hak, bidang-bidang tanah yang sudah 

diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan Surat Ukur (DI 207). 

Surat Ukur  adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam 

bentuk peta dan uraian. Surat ukur dibuat dengan memetakan langsung hasil 

data ukuran/hitungan tanpa harus dikutip dari peta pendaftaran. Untuk itu, surat 

ukur harus dapat mendiskripsikan lokasi bidang tanah dalam bentuk tekstual 

dan gambar/diagram bidang tanah serta bidang-bidang tanah yang bersebelahan 

dan situasi sekitarnya. Penggambaran bidang tanah dalam Surat Ukur tidak 

harus menggunakan skala yang sama dengan peta pendaftaran. 

b. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis  

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 terhadap berkas 

permohonan penerbitan sertipikat yang sudah diproses di Front Office selanjutnya 

dilaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A/B. Penelitian 

riwayat tanah dilakukan oleh Panitia A terhadap permohonan HM, HGB dan HP 

atau oleh Panitia B terhadap permohonan HGU, untuk memperoleh kebenaran 

formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian hak atas tanah 

Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.  

Dalam keputusan dimaksud ditegaskan bahwa Panitia A mempunyai tugas: 1) 

mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian 

HM, HGB dan HP atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan 

pengakuan hak atas tanah; 2) mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai 

status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon 
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dengan pemohon serta kepentingan lainnya; 3) mengadakan penelitian dan 

peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, 

penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon; 4) 

mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang 

berbatasan; 5) meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah setempat; 6) membuat hasil laporan dalam bentuk 

Berita Acara Pemeriksaan Lapang; 7) melakukan sidang berdasarkan data fisik 

dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; 8) 

dan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, 

yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh 

semua Anggota Panitia A. 

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 tersebut, kegiatan 

pengumpulan dan penelitian riwayat tanah guna menilai kebenaran dan alat bukti 

pemilikan/penguasaan tanah dilakukan oleh Panitia A/B yang hasilnya dituangkan 

dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa dalam 

rangka menilai kebenaran alat bukti  pemilikan/penguasaan tanah dalam 

pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan pengumpulan dan penelitian data 

yuridis mengenai bidang tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan (dalam hal ini 

Panitia A/B), yang hasilnya dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan 

oleh Menteri. Daftar isian dimaksud adalah Risalah Penelitian Data Yuridis dan 

Penetapan Batas (DI 201).  

c. Pengumuman dan Pengesahannya 

1) Pengumuman 

Berdasarkan Penjelasan dalam UUPA, diketahui bahwa Indonesia menganut 

sistem publikasi yang tidak murni negatif karena ditegaskan bahwa sertipikat 

adalah tanda bukti yang kuat. Hal ini merupakan ciri dari sistem publikasi 

positif. Sebaliknya sistem publikasi negatif tidak menggunakan sistem 

pendaftaran hak, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. 

Dengan sistem yang seperti ini menyebabkan masih akan ada potensi 

terjadinya sengketa hak atas tanah, karena peraturan perundang-undangan 

bidang pertanahan belum dapat menjamin kepastian hak si pemegang hak atas 

tanah dari gangguan pihak lain, karena data yang tercantum dalam sertipikat 
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masih bisa dimungkinkan sebagai data yang tidak benar.  

Guna lebih meningkatkan kadar kepastian pemilikan/penguasaan tanah  sejalan 

dengan sistem pendaftaran hak yang dianut, maka dalam  Pasal 26 PP 24 

Tahun 1997, ditentukan bahwa sebelum dilakukan penetapan hak atas tanah 

wajib dilakukan pengumuman guna memenuhi prinsip publisitas dalam 

pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah secara sporadik 

untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan 

keberatan, maka data hasil pengumpulan dan penelitian oleh Panitia A/B yang 

dituangkan dalam daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah 

yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran, diumumkan selama 60 (enam 

puluh) hari di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak 

tanah. Daftar isian dimaksud adalah Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang 

Tanah (Daftar Isian 201.C) dan peta bidang tanah yang bersangkutan, 

diumumkan dengan menggunakan Daftar Isian 201.B. Apabila selama 

jangka waktu pengumuman ada keberatan yang diajukan mengenai data 

fisik dan data yuridis, maka keberatan tersebut dicatat pada DI 309.  

Menurut penulis, dalam PP 24 Tahun 1997 tidak membedakan apakah tanah 

yang diproses tersebut merupakan tanah hak lama atau tanah negara. Artinya 

baik tanah negara maupun tanah hak lama, setelah dilakukan penelitian riwayat 

tanah wajib diumumkan sebagaimana Pasal 26 dimaksud. Diprosesnya tanah 

negara berdasarkan Pasal 23 PP 24 Tahun 1997 serta dapat diketahui dari 

Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas: ruang III, ruang V dan 

ruang VI. DI 201. Hanya saja dalam praktek, berdasarkan hasil pengamatan di 

beberapa kantor pertanahan terhadap tanah negara kebanyakan tidak dilakukan 

pengumuman. Artinya berdasarkan pertimbangan Panitia A/B yang tertuang 

dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah, Pejabat yang berwenang dapat 

langsung menetapkan hak atas tanahnya tanpa didahului dengan pengumuman 

dengan mengacu pada Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. 

Patut dicermati, Permeneg dimaksud dibuat setelah adanya PP 24 tahun 1997 

yang sepatutnya peraturan pelaksanaan (Permeneg) tidak boleh menyimpang 

dari peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah.   

2) Sanggahan 

Jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan 
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mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Kepala Kantor 

Pertanahan (dalam pendaftaran tanah secara sporadik) mengusahakan agar 

secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk 

mufakat. Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dimaksud 

membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian 

mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan tersebut, perubahan 

tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang 

bersangkutan. Sedangkan jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk 

mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Kepala Kantor 

Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan 

keberatan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data fisik dan 

atau data yuridis yang disengketakan. Keberatan-keberatan tersebut dan hasil 

penyelesaiannya dicatat dalam Daftar Isian 309 serta DI 201 ruang IV. 

3) Pengesahan 

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, maka data fisik dan data yuridis 

tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara 

Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 202). Apabila pada 

waktu pengesahan data fisik dan data yuridis masih ada kekuranglengkapan 

data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan 

tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan 

atau keberatan yang belum diselesaikan. Kepada pihak yang mengajukan 

keberatan disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan 

ke Pengadilan. 

d. Penetapan Hak: Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak dan Pemberian Hak 

Penetapan hak melalui konversi atau pemberian hak atas tanah pada pendaftaran 

tanah secara sporadis ini, hakekatnya sama dengan kegiatan penetapan hak 

melalui konversi atau pemberian hak atas tanah pada pendaftaran tanah secara 

sistematik (sebagaimana dijelaskan pada sub Bab B di atas), serta lebih detail 

akan dibahas pada Modul IV. Hanya saja terdapat pengaturan yang berbeda antara 

Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 junto Keputusan Kepala 

BPN No. 7 Tahun 2007 dengan PP 24 Tahun 1997.  

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 diketahui bahwa Panitia 

Pemeriksaanan Tanah A bertugas untuk melaksanakan pelayanan yang 
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berhubungan permohonan hak (dari tanah negara) dan pengakuan hak atas tanah 

(hak lama atas tanah) dapat dilihat dari: (a) konsideran menimbang, (b) Ketentuan 

Umum Pasal 1 angka 1,  (c) Pasal 2, dan (d) Pasal 6 ayat 1 huruf a, Keputusan 

dimaksud.  

Berdasarkan bahasan pada Huruf B angka 2 b di atas, diketahui bahwa Panitia 

Tanah A hanya berperan sebagai examiner of title, tidak mempunyai kewenangan 

menetapkan hak atas tanah, tetapi hanya merekomendasikan atau memberi 

pertimbangan kepada pejabat yang berwenang untuk dikabulkan atau ditolak 

permohonan hak (dari tanah negara) atau permohonan pengakuan hak (dari hak 

lama atas tanah)  seseorang. Berdasarkan pertimbangkan Panitia A dimaksud, 

Pejabat yang berwenang selanjutnya menetapkan untuk mengabulkan atau 

menolak permohonan hak atau pengakuan hak, dengan surat keputusan Pemberian 

Hak atas Tanah atau Surat Keputusan Pengakuan Hak atas Tanah.  

Formalitas penetapan pemberian hak atas tanah oleh pejabat dalam pendaftaran 

tanah secara sporadis dilakukan dengan membuat surat keputusan pemberian hak 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2018 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian ATR/Badan 

Pertanahan Nasional. Sedangkan dalam pendaftaran tanah secara sistematis 

formalitas penetapan pemberian hak oleh pejabat terdapat penyederhanaan yaitu 

pejabat yang  berwenang cukup menuliskan persetujuan atau penolakan penetapan 

dimaksud dalam daftar isian 310, yang telah dibuat oleh Panitia Ajudikasi. 

Berbeda dengan penetapan pemberian hak dari tanah negara dimaksud, dalam 

penetapan pengakuan hak atau penegasan hak atas tanah, formalitas penetapan 

dimaksud menurut PP 24 Tahun 1997 tidak perlu lagi membuatkan surat 

keputusan sebagaimana halnya penetapan pemberian hak, namun cukup dengan 

mengisi ruang VI daftar isian 201. Tindakan (hukum) pengakuan hak oleh pejabat 

dimaksud tidak perlu dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penegasan 

atau Pengakuan Hak tersendiri. Dengan telah ditanda-tanganinya Risalah 

Penelitian Data Yuridis pada Romawi VI berarti telah diambil keputusan oleh 

pejabat tersebut.   

e. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat 

Pembukuan hak (lihat Modul V) dilaksanakan dengan pembuatan buku tanah, 

setelah pengesahan berita acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis. Pejabat 
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yang berwenang menandatangani buku tanah dan sertipikat adalah Kepala Kantor 

Pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk. Penandatanganan Surat ukur oleh 

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Adapun yang 

berwenang menandatangani surat ukur untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah 

adalah Kepala Kantor Pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk. Tatacara 

pembuatan sertipikat seperti pembuatan buku tanah, menggunakan Daftar Isian 

206, 206.A, 206.B. 

D. Latihan 

1. Jelaskan kenapa kepemilikan tanah itu perlu didaftarkan? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah itu? 

3. Jelaskan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah? 

4. Jelaskan Objek Pendaftaran Tanah? 

5. Jelaskan siapa saja pemegang hak atas tanah yang dapat diterbitkan sertipikatnya? 

6. Uraikan bagaimana penatausahaan pendaftaran tanah itu?  

7. Apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah sistematis ? 

8. Jelaskan tahapan pelaksanaan pendafatran tanah sistematis lengkap ? 

9. Apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah sporadis ? 

10. Jelaskan tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah sporadis ? 

11. Jelaskan perbedaan tugas dari front office dengan Kegiatan Back Office? 

12. Jelaskan perbedaan kegiatan pengukuran dalam pendaftaran secara sistematis 

dengan  cara sporadis?  

13. Jelaskan fungsi dan cara pengisian Daftar Isian 201? 

14. Jelaskan perbedaan antara pembukuan tanah dengan pembukuan hak? 

E. Rangkuman 

Secara substansial, Pemerintah (Kementerian ATR/BPN) mempunyai 

kewenangan yuridis menyelenggarakan aturan yang menyangkut subyek, obyek dan 

hubungan hukum antara subyek dan obyek melalui pemberian atau penetapan hak-hak 

atas tanah termasuk mendaftarkan hak-haknya guna pemberian jaminan kepastian 

hukum dan legitimasi penguasaan dan pemanfaatan tanah.  

Prinsip-prinsip kegiatan pendaftaran tanah tercantum dalam UUPA, yang 

dijabarkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 128 Tahun 2016, teknis 

pelaksananya berdasarkan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 serta Permen ATR/KBPN 
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No. 6 Tahun 2018. Sedangkan penyelenggara pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan 

Presiden No. 17 Tahun 2015, Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015, Peraturan 

Pemerintah No. 37 Tahun 1998, Peraturan KBPN No 7 Tahun 2007, Peraturan Kepala 

BPN No. 2 Tahun 2013 dan Permen ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2017.  

Ketatalaksanaan pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan menata atau 

mengadministrasikan data/informasi hasil-hasil kegiatan pendaftaran tanah, dengan 

pendekatan desa/kelurahan. Sarana penatausahaan dimaksud berupa daftar-daftar isian 

yaitu: daftar isian data fisik, daftar isian data yuridis serta daftar isian bidang tata usaha 

(keuangan) maupun berupa peta.  

Dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, tahapan pelaksanaan pekerjaan 

telah ditentukan mulai dari perencanaan, persiapan, penetapan lokasi, pembentukan dan 

penetapan panitia ajudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis 

bidang tanah, pemeriksaan tanah, pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data 

yuridis, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak, pembukuan dan 

penerbitan sertipikat hak tanah atas tanah, sampai dengan penyerahan sertipikat tanah. 

Sedangkan tahapan kegiatan pendaftaran tanah sporadik diawali dengan permohonan 

hak melalui loket (front office), dilanjutkan kegiatan back office yaitu pengukuran dan 

pemetaan, pemeriksaan riwayat tanah, sidang Panitia, pengumuman pengesahan serta 

penetapan pemeberian hak atau penetapan penegasan/pengakuan hak, serta pembukuan 

hak dan penerbitan sertipikat. 

 

E. Evaluasi Materi Pokok 1 

Beri tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling benar: 

1. Secara substansial, kewenangan Pemerintah untuk mengatur lalu lintas hubungan 

hukum di bidang pertanahan, didasarkan pada UUPA yaitu: 

a. pasal 1 ayat 2 c. pasal 2 ayat 1 

b. pasal 2 ayat 2 huruf a d. pasal 2 ayat 2 huruf b dan c 

2. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada 

masyarakat di bidang pertanahan, dilakukan pendaftaran tanah yang disebut: 

a. fisik kadaster c. rechts kadaster 

b. fiskal kadaster d. rechts geldig 

3. Pendaftaran hak atas tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum meliputi 

kegiatan antara lain, kecuali: 
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a. bidang fisik yaitu pemastian letak, batas dan luas bidang tanah. 

b. bidang yuridis yaitu pengumpulan keterangan status hukum tanah, pemegang hak 

serta beban-beban lain atas tanah. 

c. bidang fiskal yaitu penetapan pajak atas bidang tanah.  

d. bidang  administrasi berupa pencatatannya dalam  suatu daftar. 

4. Penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan kewenangan negara/Pemerintah 

dalam hal ini, yaitu: 

a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

b. Kepala Kantor Pertanahan.  

c. Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

d. semua jawaban a, b, dan c di atas benar. 

5. Guna mencapai jaminan kepastian hukum dan kepastian hak yang diamanatkan Pasal 

19 UUPA, maka beberapa asas yang wajib dinyatakan dalam peraturan-perundangan 

dan dikonkritkan dalam pelaksanaannya antara lain, kecuali: 

a. Asas aman, sehingga penyelenggaraannya teliti dan cermat. 

b. data yuridis dan data fisik bidang tanah terdaftar tidak dapat setiap saat diberikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

c. jawaban a dan b di atas benar. 

d. jawaban a, dan b di atas salah. 

6. Pendaftaran tanah pada hakekatnya merupakan suatu tugas kepada Pemerintah untuk 

menetapkan identifikasi tiap-tiap persil tanah yang ada di wilayah Indonesia serta 

membukukannya terhadap: 

a. setiap perolehan haknya.  

b. pemindahan hak.  

c. hak-hak kebendaan yang membebaninya. 

d. Semua jawaban a, b, dan c benar. 

7. Pada hakekatnya semua obyek pendaftaran tanah, didaftarkan dalam daftar-daftar 

umum pendaftaran tanah, namun dalam praktek saat ini hanya mencatat dan 

mendaftarkan, kecuali: 

a. seluruh bidang tanah didaftar pada daftar tanah. 

b. hak sewa atas tanah 

c. bidang-bidang tanah yang telah ada haknya didaftar pada buku tanah. 

d. hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. 
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8. Subyek hukum yang dapat merupakan pemegang hak atas tanah meliputi: 

a. tiap-tiap orang yang menguasai tanah hak milik di Indonesia. 

b. kumpulan orang yang diberi status/dipersamakan dengan "orang" oleh hukum. 

c. kelompok orang yang mempunyai pemilikan bersama atas tanah hak milik. 

d. semua jawaban a, b, dan c benar. 

9. Pilih pernyataan di bawah ini yang paling tepat. 

a. Pendaftaran tanah merupakan bagian dari kegiatan administrasi pertanahan 

b. Administrasi pertanahan merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran tanah 

c. Kegiatan pendaftaran tanah sama dengan kegiatan administrasi pertanahan 

d. Kegiatan pendaftaran tanah tidak terkait dengan administrasi pertanahan 

10.  Daftar-daftar umum dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah terdiri atas:  

a. peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, gambar ukur, dan daftar nama. 

b. peta pendaftaran, peta bidang tanah, buku tanah, daftar nama dan daftar tanah. 

c. peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, daftar nama, dan daftar tanah. 

d. peta pendaftaran, gambar ukur, buku tanah, daftar nama dan daftar tanah. 

11. Pendaftaran tanah pertama kali antara lain:  

a. pendaftaran surat keputusan pemberian hak atas tanah 

b. pendaftaran ganti sertipikat hak atas tanah 

c. pendaftaran jual beli 

d. pendaftaran hapusnya hak atas tanah 

12. Bidang tanah yang terdaftar menurut Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 berarti: 

a. bersertipikat c. mempunyai akta 

b. tercatat dalam daftar umum d. mempunyai NIB 

13. Bidang tanah yang sudah bersertipikat berarti sudah ada kepastian tentang: 

a. nama pemilik c. hubungan hukum  

b. letak tanah d. semua jawaban a, b dan c benar 

14. Alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran disebut: 

a. warkah c. girik, letter C 

b. alas hak d. dokumen 

15. Untuk pendaftaran tanah pertama kali: 

a. harus ada letter C c. tidak harus ada bukti tertulis 

b. harus ada akta PPAT d. tidak harus ada bukti lisan dan tertulis 
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16. Setelah dibuatkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis yang telah 

diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi atas nama kepala kantor melakukan: 

a.  penetapan penegasan hak atau pengakuan hak atas bidang-bidang tanah yang 

merupakan tanah milik adat 

b. nenetapkan pemberian hak atas tanah (dengan membuat surat keputusan 

pemberian hak) jika merupakan tanah negara 

 c. dapat mendaftarkan jual beli atau waris (jika ada) pada buku tanah dan 

sertipikatnya berdasarkan Akta PPAT yang ada. 

d. semua jawaban a, b dan c di atas benar 

17. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL berarti: 

a. pengganti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997. 

b. amanat langsung dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 

c. menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. 

d. Semua pernyataan a, b dan c di atas benar. 

18. Pihak-pihak yang dapat menandatangani daftar isian 201 adalah, kecuali:  

a. Pemilik tanah dan pemilik tanah yang bersebelahan 

b. Petugas pengumpul data yurudis 

c. Panitia Ajudikasi 

d. Kepala kantor pertanahan setempat. 

19. Dalam rangka memperoleh kepastian tentang subyek dan hak atas tanah yang akan 

didaftarkan dilakukan kegiatan penyelidikan riwayat tanah, guna memberikan 

jaminan kepastian hukum suatu hak atas tanah dengan ketentuan, kecuali:  

a. Setiap hak atas tanah yang ditetapkan/didaftarkan oleh Kementerian ATR/BPN 

telah memberikan legitimasi kepemilikan tanah yang sejati.  

b.  Data dalam administrasi pertanahan merupakan data yang benar, secara formil 

dijamin, dalam batas-batas tertentu dapat diakaui sebagai demikian oleh 

pemerintah.  

c.  Apabila data dalam administrasi pertanahan terbukti tidak benar maka pada saat 

itu gugurlah jaminan yang diberikan tersebut. 
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d.  Hal tersebut terkait dengan sistim pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia 

adalah sistem negatif yang bertendensi positif. 

20. Adapun ciri utama pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap adalah, kecuali: 

a. mendaftar atau membukukan bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan atau 

ditegaskan atau diakui haknya. 

b. dilakukan pembuatan kerangka dasar pemetaan dan peta dasar pendaftaran.  

c. pengukuran bidang-bidang tanah pada sebagian lokasi yang telah ditetapkan oleh 

Ketua Panitia Ajudikasi. 

d. pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 hari kalender.  

 

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi Pokok 1 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 % = Baik sekali; 70 – 80 % = Cukup 

80 –   90 % = Baik; ≤ 70  % = Kurang 

Bila Anda memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Anda dapat meneruskan 

dengan kegiatan belajar (Modul III) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat penguasaan 

masih berada di bawah 80 %, Anda diwajibkan mengulangi kegiatan belajar (Modul II) 

ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

III 
AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH  

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian Tahun 2017, diketahui bahwa dalam rangka 

memenuhi target jumlah sertipikat yang terselesaikan dengan kondisi keterbatasan waktu 

dan sumberdaya manusia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Selatan membuat 

kebijakan dengan menetapkan lokasi PTSL tersebar pada semua kelurahan dalam satu 

kecamatan dan pembatasan peserta yaitu hanya terhadap pemilikan bidang-bidang tanah 

milik adat yang memenuhi syarat untuk disertipikatkan (Kluster 1). Selain itu, dalam upaya 

percepatan pelaksanaan PTSL oleh petugas (Anggota Satgas Yuridis) di lapangan hanya 

melakukan verifikasi berkas di kantor kelurahan dan dalam pengolahan data yuridis tidak 

ada ketegasan apakah dilakukan oleh Panitia A atau Panitia Ajudikasi, serta masih ragu 

dalam menilai status tanah dan bukti-bukti kepemilikan/pengusaan tanah (Guntur, dkk, 

2017). Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan PTSL Tahun 2018, hasil observasi 

lapangan beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat keraguan 

pelaksana dalam pendokumentasian hasil penyelidikan riwayat tanah apakah dibuat dalam 

bentuk risalah (sebagaimana pendaftaran tanah secara sporadik) atau dibuat dalam format 

daftar isian 201 (sebagaimana dalam pendaftaran tanah secara sistematik).   

Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan PTSL terdapat ketidaktaatan asas 

atau belum samanya persepsi antara petugas diberbagai wilayah. Untuk itu, perlu 

dilakukan diskusi secara mandiri oleh taruna, untuk mengatasi keterbatasan waktu dan 

ruang peserta didik, memudahkan peserta didik belajar mandiri sesuai kemampuan. 

Sebagai bekal dalam mempelajari Modul ini, saudara sudah harus mendalami Modul II 

Ruang Lingkup dan Model-Model Pendaftaran Tanah II dengan baik.  Anda masih 

ingat kompetensi yang dibangun dalam modul-modul tersebut? Selamat anda telah 

mengasah gergaji anda.  

Modul Ajudikasi dalam Pendaftaran tanah ini membahas tiga hal yaitu 

pengumpulan data yuridis yang meliputi pengertian dan ruang lingkup data yuridis, risalah 

penelitian data yuridis, rekapitulasinya, fungsi pengolahan data maupun tugas dan fungsi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 2: Setelah mempelajari Modul III ini Anda diharapkan 

mampu untuk mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasi data yuridis secara 

mandiri dengan sikap bertanggungjawab 



Pendaftaran Tanah II Page 71 
 

panitia ajudikasi. Setelah selesai membahas kegiatan lapangnya, dilanjutkan dengan 

membahas tahapan pengolahan data yuridis mulai dari kegiatan sidang panitia, 

pengumuman, penyelesaian sanggahan, pengesahan, diakhiri dengan kegiatan kesimpulan 

oleh Ketua Panitia Ajudikasi atau Panitia Pemeriksa Tanah. 

 

 

I.  

 

Dalam rangka menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah diselenggarakan 

pendaftaran tanah yang meliputi dua kegiatan pokok yaitu: pertama pengukuran dan 

pemetaan bidang-bidang tanah serta kedua pendaftaran hak-haknya pada buku tanah. 

Dengan didaftarkannya bidang tanah tersebut pada buku tanah dapat dikatakan sudah 

menjamin kepastian menyangkut obyek, subyek, dan status/hak atas tanahnya sehingga 

juga terdapat kepastian mengenai aturan hukumnya. Ini berarti sebelum bidang tanah 

(tanah hak) dimaksud didaftar (dalam buku tanah) perlu dilakukan pemastian tentang 

obyek, subyek serta status tanahnya. Dalam rangka memperoleh kepastian tentang subyek 

dan hak atas tanah yang akan didaftarkan dilakukan kegiatan penyelidikan riwayat tanah. 

Tugas utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN) adalah memberikan jaminan kepastian 

hukum suatu hak atas tanah. Hal ini berarti setiap hak yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q. 

Kementerian ATR/BPN telah memberikan legitimasi kepemilikan tanah yang sejati.  

Artinya data yang tercantum di administrasi pertanahan merupakan data yang 

benar. Pemahaman ini dalam batas-batas tertentu dapat diakaui sebagai demikian. 

Sehingga apabila tidak dibuktikan sebaliknya maka kepastian hukum hak atas tanah 

tersebut secara formil dijamin oleh pemerintah. Sebaliknya apabila data dimaksud terbukti 

tidak benar maka pada saat itu gugurlah jaminan yang diberikan oleh pemerintah tersebut.  

Sistim pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif yang 

bertendensi positif. Pendaftaran dengan sistem publikasi negatif maknanya Negara tidak 

menjamin secara mutlak data yang tercantum didalam pendaftaran tanah. Dengan demikian 

pemilik tanah yang terdaftar belum tentu merupakan pemilik sejati dari tanah yang 

bersangkutan. Sewaktu-waktu pemilik tanah dapat digugat oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. Pendaftaran dengan sistem publikasi positif artinya meskipun kebenaran 

data tidak dijamin secara mutlak, akan tetapi pemerintah memberikan kedudukan yang 

Apakah pemilikan tanah itu selalu dibuktikan dengan 

dokumen tertulis?  

Ingat ….. dalam UUPA kita mengakui hukum tidak tertulis. 
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kuat terhadap data tanah-tanah yang telah terdaftar itu sehingga mempunyai nilai 

pembuktian yang kuat pula. Implikasi bahwa selama belum terbukti sebaliknya, nama yang 

tercantum di dalam daftar dumaksud dianggap sebagai satu-satunya pihak pemilik tanah 

yang bersangkutan.  

Sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di atas, dalam setiap 

proses penetapan suatu hak atas tanah dilakukan penelitian yang cermat mencakup data 

yuridis, data fisik, maupun pengadministrasiannya. Data yuridis yang dimaksud adalah 

dasar hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya. Data fisik merupakan 

kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas tanahnya. Sedangkan data administrasi 

merupakan bukti-bukti surat yang memberikan keterangan tertulis dari data yuridis dan 

maupun data fisik. Data administrasi ini merupakan bahan kelengkapan yang menjadi 

dasar pertanggungjawaban Kementerian ATR/BPN dalam menerbitkan hak atas tanah.  

Penelitian atau penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batas bidang 

tanah dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali dijalankan oleh suatu panitia yang 

dibentuk (atau penjabat yang ditunjuk) berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 

Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Hasil penelitian tersebut sangat penting 

dalam proses penetapan suatu hak atas tanah. Hal ini disebabkan hasil tersebut menjadi 

dasar pertimbangan bagi decision maker/penentu kebijakan atau pejabat yang berwenang 

dalam menetapkan atau menolak untuk menetapkan suatu hak atas tanah dimaksud. Oleh 

karena itu proses penelitian riwayat tanah memegang peranan yang sangat strategis dalam 

upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum suatu hak atas tanah.  

Penelitian riwayat tanah ini perlu mendapat perhatian yang serius karena kualitas 

jaminan kepastian hukum sangat tergantung dari kualitas penelitian riwayat tanah. 

Banyaknya sengketa pertanahan mendorong untuk dilakukan kajian terhadap pelaksanaan 

penelitian riwayat tanah. Dari praktek yang terjadi di lapangan, diperoleh gambaran bahwa 

tidak ada keseragaman mengenai pelaksanaan penelitian, sehingga mendesak untuk 

dilaksanakan evaluasi dan analisis untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan 

sebenarnya. Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penyelidikan riwayat tanah 

(pengumpulan data yuridis) dimaksud bawah ini akan dibahas tentang pengertian data 

yuridis, pelaksana pengumpul data yuridis, serta format risalah hasil penelitian data 

yuridis. 
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A. Pengumpulan Data Yuridis 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Data Yuridis  

Untuk mengetahui jenis data dalam pendaftaran tanah, kita harus menyimak 

kembali definisi pendaftaran tanah. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dari definisi tersebut, diketahui 

secara jelas bahwa data dalam pendaftaran tanah meliputi data fisik dan data 

yuridis, yang disajikan dalam bentuk peta dan daftar. 

 

Data yuridis merupakan keterangan 

mengenai status hukum bidang tanah yang 

didaftar, pemegang haknya dan pihak-pihak 

lain serta beban-beban lain yang membebani. 

Agar lebih jelas, di bawah ini akan diuraikan 

lebih lanjut mengenai pengertian dan ruang 

lingkup data yuridis tersebut (lihat Gambar 1). 

 

a. Status Hukum Bidang Tanah 

Status hukum bidang tanah yang dimaksud disini adalah keadaan dan 

kedudukan bidang tanah tersebut dalam perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, atau hukum tanah Nasional. Mengenai tanah, kedudukan hukum 

suatu bidang tanah harus merujuk kepada UUPA. Oleh karena itu, status hukum 

bidang tanah berkaitan erat penjelasannya dengan hak-hak atas tanah. Hak-hak 

atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, yang meliputi Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak 

Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak 

tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang 

sifatnya sementara. Dari beberapa hak yang disebutkan dalam Pasal 16 UUPA, 

hak atas tanah yang sering didaftar adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Gambar 1: Data Hak Atas Tanah 
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Guna Bangunan dan Hak Pakai. Sedangkan Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, 

Hak Memungut Hasil Hutan, sampai saat ini belum dilakukan pendaftaran. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, dikenal adanya Hak 

Pengelolaan (HPl). Pada hakekatnya HPl ini adalah hak menguasai (tanah) dari 

negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dapat dilimpahkan kepada 

pemegangnya. Jadi jelaslah disini bahwa HPl bersumber dari hak menguasai dari 

negara. Hanya saja dalam praktek, HPl ini dapat didaftarkan dan diterbitkan 

sertipikatnya, sebagaimana hak atas tanah pada umumnya.  

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

juga dikenal adanya tanah wakaf. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum 

seseorang, dalam hal ini juga termasuk badan hukum, yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Jadi, tanah wakaf adalah tanah milik 

seseorang yang secara hukum telah diwakafkan untuk kepentingan peribadatan 

atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. 

Selain hak-hak yang telah dijelaskan di atas, ada juga hak yang walaupun 

bukan hak atas tanah tetapi sifatnya membebani hak atas tanah, dan hak ini juga 

harus dituangkan dalam sertipikat hak atas tanah. Hak yang dimaksud adalah 

Hak Tanggungan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA.  

b. Pemegang (Subyek) Hak Atas Tanah  

Secara umum subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut 

hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem 

hukum Indonesia, bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu 

(orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia 

hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan 

badan hukum. Pertama, manusia (naturlife persoon) menurut hukum, adalah 

tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau 

secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. 

Subyek hukum hak atas tanah dapat berupa kepemilikan secara perorangan, 
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kepemilikan bersama atau kelompok. Kedua, Badan Hukum (recht persoon) 

adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status 

"persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum 

dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan 

karena: a) Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri; b) Sebagai 

pendukung hak dan kewajiban; c) Dapat menggugat dan digugat di muka 

pengadilan; d) Ikut serta dalam lalu lintas hukum, bisa melakukan jual beli; dan 

e) Mempunyai tujuan dan kepentingan. 

 

Subyek Hukum Dapat Diartikan Sebagai Pembawa Hak, 

Yakni Manusia dan Badan Hukum 

 

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni: 1) Badan hukum 

publik, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang 

menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya; dan 

2) Badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan 

hukum itu. 

Demikian halnya subyek hukum terhadap hak atas tanah adalah orang-

orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain (WNI maupun 

WNA). Doktrin membedakan dua macam pemilikan-bersama, yaitu pemilikan-

bersama yang bebas dan pemilikan-bersama yang terikat (harta-persatuan). Salah 

satu ciri yang membedakan keduanya adalah, apakah diantara para pemilik, ada 

hubungan hukum yang lain selain daripada hanya sekedar mereka adalah 

bersama-sama menjadi pemilik-serta atas satu atau sekelompok benda yang 

sama. Tiap WNI baik laki-laki atau perempuan mempunyai kesempatan sama 

untuk memperoleh hak atas tanah serta mendapatkan manfaat dan hasilnya 

(Pasal 9 ayat 2). Subyek hukum juga dapat berupa Badan-badan hukum 

(Indonesia atau Asing). Pasal 4 Ayat (1) UUPA menegaskan bahwa atas dasar 

hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kemudian 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 



Pendaftaran Tanah II Page 76 
 

1) Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA menentukan bahwa hanya WNI yang dapat 

mempunyai HM. Dalam perkembangannya, oleh pemerintah ditetapkan 

bahwa badan-badan hukum tertentu yang memenuhi syarat dapat mempunyai 

HM, misalnya PP No. 38 Tahun 1963 tentang Badan-Badan Hukum yang 

Dapat Mempunyai HM Atas Tanah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut 

menentukan bahwa yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah : a. 

Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut bank Negara); b. 

Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan 

atas Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 Nomor 

139) c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ 

Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; d. Badan-badan sosial yang 

ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri 

Kesejahteraan Sosial. Contoh Badan keagamaan yang ditunjuk dapat 

mempunyai HM antara lain: Kep. MDN No. SK. 556/DJA/1986 tentang 

Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Dapat Mempunyai 

Hak Milik Atas Tanah serta Kep. Meneg Agraria/KBPN No. 2-VIII-1998 

tentang Penunjukan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) sebagai 

Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik, serta 

contoh badan sosial yang dapat mempunyai hak pemilikan bersama 

(komunal) yaitu Kep. Menteri ATR/KBPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 

tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak 

Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. 

2) Yang dapat mempunyai HGU ialah: a) WNI, dan b) badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 30 

ayat (1) UUPA); 

3) Yang dapat mempunyai HGB ialah : a) WNI, b) badan hukum yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 36 UUPA); 

4) Yang dapat mempunyai HP adalah : a) WNI, b) orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia, c) badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan d) badan hukum asing yang 

mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 42 UUPA). 

Sebagai subyek (pemegang) hak mempunyai wewenang dan kewajiban 

yang bersifat umum misalnya: mempergunakan tanah (Ps. 4 ayat 2), 
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memperhatikan fungsi sosial (Ps 6), pemeliharaan tanah (Ps 15), memperhatikan 

ketentuan landrefom (Ps 7, 10, 17), mendaftarkan bila terjadi peralihan, 

pemecahan, penggabungan, atau dibebani dengan hak lain (Ps.19), dan 

mempunyai wewenang khusus untuk mempergunakan sesuai dengan jenis dan 

sifat haknya.  

Untuk melakukan tindakan hukum dalam lalu-lintas hukum pertanahan, 

tidak semua orang atau badan hukum dapat melakukannya. Kecakapan bertindak 

dalam hukum terkait dengan kedewasaan (umur), ketidakmampuan karena 

mental atau karena kepailitan subyek hukum. Konsekuensinya, bahwa setiap 

perbuatan hukum hak atas tanah yang diperbuat oleh orang (badan hukum) yang 

tidak cakap dalam hukum dapat dibatalkan demi hukum. Untuk pembuktian 

orang biasanya menggunakan bukti kelahiran (atau KTP) sedangkan untuk 

membuktikan badan hukum dilakukan dengan akta pendirian badan hukum. 

c. Hak Pihak Lain dan Beban-Beban Atas Tanah 

Pengertian hak pihak lain disini adalah hak atas tanah oleh pihak lain 

yang membebani hak atas tanah tertentu yang sudah terdaftar yang dipunyai oleh 

seseorang. Sebagai contoh adalah HGB atau HP yang berada di atas HM, 

dimana pemegang HM berbeda dengan pemegang HGB atau HP-nya. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan beban-beban atas tanah adalah 

beban secara yuridis (hukum), dimana beban ini mengurangi kebebasan 

pemegang haknya dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah. Contohnya 

adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan ini merupakan hak jaminan yang 

dapat membebani HM, HGU, HGB dan HP atas tanah negara yang menurut 

ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat 

dipindahtangankan. Keterangan maupun informasi mengenai adanya hak pihak 

lain dan/atau beban-beban di atas tanah, merupakan bagian dari data yuridis. 

2. Risalah Penelitian Data Yuridis 

Data yuridis merupakan keterangan mengenai status hukum bidang tanah 

dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak dan pihak lain serta beban-

beban lain yang membebani (Pasal 1 butir 7 PP No. 24 Tahun 19997). Status 

hukum tanah merupakan hubungan hukum antara pemilik tanah dengan obyek 

tanah yang berupa jenis-jenis hak atas tanah. Guna keperluan proses pendaftaran 

tanah, data yuridis dimaksud diperoleh melalui kegiatan pengumpulan, 
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pemeriksaan, penelitian serta verifikasi. Pengumpulan data yuridis merupakan 

kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan penyajian keterangan mengenai status 

hukum bidang-bidang tanah dan pemegang haknya yang akan digunakan sebagai 

dasar pendaftaran. Kegiatan pengumpulan data ini pada hakekatnya adalah kegiatan 

untuk memastikan tentang subyek hak, macam hak, cara perolehan (alas hak), 

penggunaan pemanfaatan haknya serta obyek hak (letak dan batasnya). 

a. Format Risalah 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa risalah merupakan bahan 

pertimbangan bagi penentu kebijakan atau pejabat yang berwenang untuk 

mengabulkan atau menolak suatu penetapan hak atas tanah. Oleh karena itu isi 

dari risalah tersebut sejauh mungkin harus lengkap, akurat dan tidak 

menimbulkan keraguan. Untuk itu formulir risalah harus dibuat sesuai dengan 

keperluan yang dapat menampung data yang bagi pengambilan keputusan 

pemberaian hak dan/atau keputusan penegasan/pengakuan hak atas tanah.  

Selama ini format risalah hasil penyelidikan riwayat tanah dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk yaitu berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah 

dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (berupa Daftar Isian). 

Pertama, berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Kepala BPN RI No. 7 

Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, laporan hasil kegiatan lapangan 

penelitian data yuridis oleh Panitia A dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Lapang sedangkan pertimbangan hasil sidang dituangkan dalam 

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah. Format kedua risalah ini bersifat terbuka, 

sehingga semua data yang relevan dengan riwayat penguasaan dan pemilikan 

tanah dapat dimuat dalam risalah secara detail. Tentu saja hal ini tergantung dari 

keahlian dan kreatifitas Panitia untuk melakukan kombinasi. Dengan format 

kombinasi tersebut akan menghasilkan pengisian yang sesuai dengan kondisi 

obyektif penguasaan tanah yang diteliti. Mengingat hal ini maka pengisiannya 

harus benar-benar cermat sehingga seluruh aspek penguasaan tanah dapat 

termuat dalam risalah yang bersangkutan.  

Kedua, menurut Pasal 25 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 junto Pasal 62 

ayat (1) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, hasil pengumpulan dan penelitian 

data yuridis dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri 

yang dalam hal ini adalah Daftar Isian 201 (Risalah Penelitian Data Yuridis dan 
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Penetapan Batas), yang juga memuat penetapan batas-batas bidang tanah, 

sedang berdasarkan Pasal 21 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 

berupa Risalah Penelitian Data Yuridis. Kedua daftar isian ini hakekatnya sama, 

hanya berbeda dalam hal ketentuan penetapan batas tidak lagi ada pada Risalah 

Penelitian Data Yuridis.  Daftar isian ini, merupakan sumber informasi utama 

yang berisi data dan fakta hukum mengenai bidang tanah yang didaftar. Oleh 

karena itu perlakuan dan penggunaan daftar ini, seyogyanya diperhatikan secara 

seksama. Artinya, daftar isian ini harus diisi dengan cermat, teliti dan mentaati 

prosedur hukum yang telah dibakukan. Daftar isian ini cenderung bersifat 

tertutup, artinya substansi yang harus dicatat telah ditetapkan didalam risalah 

tersebut. Dengan format demikian memudahkan bagi pelaksana untuk mengisi 

risalah yang bersangkutan, namun demikian karena sifatnya tertutup maka 

kemungkinan terdapat data spesifik yang tidak dapat dimuat didalamnya. 

Sementara itu apabila data ini sangat menentukan bagi penentuan hak yang 

bersangkutan maka tidak akan menjadi pertimbangan sehingga kemungkinan 

dapat mempengaruhi kualitas akurasi data risalah dimaksud. Pada akhirnya data 

yang demikian akan mempengaruhi pula kualitas kepastian hukum hak atas 

tanah yang hendak diwujudkan. 

Pada prinsipnya, bentuk dan isi risalah tidak terlepas dari fungsi daftar 

isian tersebut. Namun mengingat risalah tersebut merupakan kegiatan yang 

dilakukan serentak, massal dan meliputi semua bidang tanah dalam suatu 

wilayah (dalam pendaftaran tanah secara sistematik lengkap) dan harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, maka bentuk dan isinya harus praktis 

dan menyeluruh. Praktis dalam pengertian mudah dimengerti dan mudah 

mengisinya, namun sedapat mungkin berisi semua data yang diperlukan guna 

mempertimbangkan pemilikan/penguasaan tanah seseorang. Menyeluruh dalam 

arti, risalah dimaksud memuat seluruh tahapan yang diperlukan sebelum bidang 

tanah yang diselidiki riwayat tanahnya dibukukan dalam buku tanah.  

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka bentuk dan isi risalah yang 

memuat ruang-ruang yang perlu diisi dan ditanda-tangani yaitu:  

1) Identifikasi bidang tanah dan yang berkepentingan. 

Identifikasi bidang tanah meliputi informasi NIB dan letak tanah (nama: 

jalan, kampung, dukuh atau blok dan desa/kelurahan). Yang dimaksud 



Pendaftaran Tanah II Page 80 
 

dengan yang berkepentingan disini dapat merupakan pemilik tanah, 

pemegang hak, yang menguasai/mengolah tanah (dalam hal tanah negara) 

atau nama yang tercantum di dalam alat bukti tertulis. Selain nama pemilik 

juga informasi nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat 

tempat tinggal (sesuai KTP), dan pekerjaan. Jika tanah kepunyaan suatu 

badan hukum yang ditulis nama badan hukum dilengkapi dengan identitas 

badan hukum yang bersangkutan. 

2) Data tentang penguasaan tanah dan pemegang tanah yang berisi informasi 

pemilikan/penguasaan tanah, dapat berupa: bukti pemilikan/penguasaan 

tanah, bukti perpajakan, kenyataan penguasaan tanah dan penggunaan tanah, 

bangunan di atas tanah, status tanah, beban-beban atas tanah, bangunan 

kepentingan umum, sengketa atas tanah, serta petugas yang mengumpulkan 

dan pihak yang berkepentingan;  

3) Kesimpulan Awal Panitia;  

4) Sanggahan dan Bantahan;  

5) Kesimpulan Akhir;  

6) Keputusan Pejabat yang Berwenang.  

b. Fungsi dan Ketentuan Pembuatan Risalah  

Risalah Penelitian Data Yuridis merupakan sebuah daftar isian ini, yang 

berfungsi sebagai sumber informasi utama yang berisi data dan fakta hukum 

mengenai bidang tanah yang akan didaftar. Oleh karena itu perlakuan dan 

penggunaan risalah ini, seyogyanya diperhatikan secara seksama. Artinya, 

risalah ini harus dibuat dengan cermat, teliti dan mentaati prosedur hukum yang 

telah dibakukan baik secara teori maupun secara materiil. Guna penilaian bukti 

hak atas tanah diperlukan informasi mengenai keadaan status hukum bidang-

bidang tanah tersebut baik secara umum maupun hal-hal yang khusus. Informasi 

tersebut dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan setempat, Kepala Desa, pihak-

pihak yang dapat dipercaya (tetua desa dan tetua adat) serta pemilik tanah yang 

bersangkutan. Informasi dimaksud diperlukan guna menilai alat-alat bukti 

pemilikan/penguasaan tanah yang dapat berupa alat bukti tertulis, bukti tidak 

tertulis, dan pembuktian melalui pengumuman serta pengesahannya.  

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang 

bersangkutan. Petugas pengumpul data yuridis dapat : a) Mencari dan meminta 
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keterangan tambahan dari masyarakat guna memperkuat kesaksian atau 

keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah dimaksud atau untuk 

mengetahui riwayat kepemilikan tanah; serta b) Melihat keadaan bidang tanah 

dilokasi, untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai 

tanah atau dipergunakan oleh pihak lain dengan seijin yang bersangkutan.  

Berdasarkan hasil penyelidikan riwayat tanah yang telah dituangkan pada 

risalah serta alat bukti pemilikan/penguasaan tanah, Satgas pengumpul data 

yuridis memberikan rekomendasi mengenai pemilik tanah, jenis hak serta 

kreteria alat bukti hak dan lain-lainnya, dalam rangka sidang Panitia guna 

menetapkan status hukum bidang tanah. Status hukum hak atas tanah 

dikelompokkan menjadi 2 jenis hak yaitu tanah hak (bekas tanah adat) yang 

dapat didaftarkan langsung (melalui konversi) atau  melalui pengakuan hak, 

serta Tanah Negara apakah dapat atau tidak dapat (ditolak) diberikan suatu hak 

karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Meskipun Panitia hanya 

bertugas untuk memberikan pertimbangan namun kedudukan sangat strategis 

dalam upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum tersebut. Hal ini disebabkan 

apabila data yang dihimpun oleh Panitia tidak benar, maka keputusan pejabat 

dalam memberikan hak atas tanah pasti juga akan keliru. Untuk itu keanggotaan 

panita tidak sekedar memenuhi aspek formal ex-officio saja tetapi memikul 

tanggungjawab yang besar. 

Berdasarkan isinya, perlakuan dan penggunaan Risalah dapat dibagi 

menjadi 3 tahap. Tahap pertama, dimana daftar ini digunakan sebagai alat 

pengumpul data lapangan baik data fisik maupun data yuridis mengenai 

pemilikan/penguasaan tanah. Sebagai alat pengumpul data lapangan, 

perlakuannya masih sebagai sebuah kuisioner. Informasi yang diisi kedalamnya 

masih berupa keterangan tentang keadaan nyata tetapi belum dapat diperlakukan 

sebagai fakta dan data hukum. Fungsi Risalah pada saat ini adalah sebagai 

sebuah daftar kumpulan pertanyaan yang disebut kuisioner yang harus diisi 

secara lengkap. Isi yang terekam dalam daftar ini dapat diperoleh dengan tiga 

cara yaitu dokumentasi, wawancara dan pengamatan lapangan. Sebagai 

formalita untuk mengakhiri penggunaan Risalah di lapangan dilakukan dengan 

tahap-tahapan: pembacaan ulang isi, permintaan pendapat pihak yang 
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berkepentingan, perubahan atau perbaikan isi baru diakhiri dengan pembubuhan 

tanda-tangan pihak yang berkepentingan dan petugas pengumpul data.  

Tahap kedua, dimana Risalah digunakan sebagai dokumen yang berisi 

informasi sah tentang fakta dan data hukum. Dikatakan sebagai dokumen 

hukum/resmi, sebab isi Risalah adalah merupakan suatu keterangan mengenai 

status hukum dari tanah dan pemegang hak atas tanah. Selanjutnya keterangan 

itu dimaksudkan untuk pendaftaran tanah yang bersangkutan, maka isi Risalah 

pun dapat dikategorikan sebagai data dan fakta hukum tentang tanah dan 

pemegang hak yang akan didaftar. Sehubungan dengan kedudukan ini, maka 

sebelum dipakai sebagai dokumen resmi yaitu sebagai berita acara penyelidikan 

riwayat dan penetapan batas bidang tanah, data dan fakta yang ada dalam 

Risalah dicocokkan dengan alat bukti yang sudah diserahkan oleh yang 

berkepentingan, dianalisa dan faktanya guna memperoleh suatu kesimpulan 

mengenai subyek, obyek, dan haknya. Kesimpulan akhir tersebut, selanjutnya 

dipakai dasar untuk membuat keputusan yang merupakan tindakan hukum dari 

pejabat administrasi negara terhadap suatu peristiwa hukum yang dihadapi. 

Peristiwa hukum dimaksud adalah pengumpulan data dan fakta hukum bagi 

pendaftaran tanah untuk pertama kali. Tindakannya adalah mendaftarkan hak 

atas tanah dan menerbitkan alat bukti hak yang kuat dan dijamin dalam hukum. 

Oleh karena itu, keputusannya harus didasarkan pada data dan fakta serta 

kesimpulan yang benar dan sah menurut hukum. Tahap ketiga, yaitu tahap 

dimana Risalah digunakan sebagai arsip aktif yang sering juga disebut warkah. 

Kedudukan sebagai arsip aktif erat kaitannya dengan sistem publisitas yang 

dianut yaitu sistem terbuka. Dengan keterbukaan ini, berarti Risalah tetap 

berfungsi sebagai dokumen yang memuat data dan fakta hukum yang sah atas 

bidang tanah yang telah didaftar. 

Mengingat fungsi risalah ini yang sangat penting tersebut maka format 

maupun pengisian Risalah perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:  

1) Dalam melakukan pemeriksaan riwayat tanah tersebut, Panitia (Satgas 

Yuridis atau Pengumpul Data Yuridis/Puldadis) harus didampingi oleh 

pemohon atau kuasanya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang 

bersangkutan yang paling mengetahui riwayat tanah yang dimohon 
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pendaftarannya. Untuk itu pelaksanaan harus dipersiapkan dan pemohon 

diberitahu waktunya.  

2)  Pemohon harus menunjukan batas-batas tanah yang dimohon itu dan 

disetujuai oleh pemilik tanah bersebelahan (penyanding); 

3)  Untuk meyakinkan (Satgas Yuridis/Puldadis), maka apabila diperlukan dapat 

meminta keterangan atau informasi dari orang-orang tua atau tokoh-tokoh 

adat di wilayah yang bersangkutan; 

4)  Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, Satgas Yuridis/Puldadis harus 

mempelajari data administrasi yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat 

diperoleh data yang akurat; 

5)  Hasil penelitian yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis, 

oleh karena merupakan pekerjaan lapangan maka seharusnya ditulis dengan 

tulisan tangan, dengan tinta, huruf balok dan jelas. Apabila terdapat 

pencoretan maka harus dibubuhi tanda paraf; 

6)  Data lapangan merupakan gambaran penguasaan tanah seperti apa adanya. 

Data ini dibahas dalam rapat Panitia Ajudikasi untuk merumuskan 

rekomendasi kepada Ketua Panitia Ajudikasi mengenai dapat atau tidak 

diberikan hak atas tanah atau ditegaskan/diakui hak atas tanahnya; 

7) Risalah Penelitian Data Yuridis, setelah dibahas dan ditandatangani oleh 

Ketua Panitia Ajudikasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebagai 

bahan kelengkapan berkas serta sebagai bahan untuk mengambil keputusan 

terhadap pernohonan pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.  

Oleh karena risalah ini akan dipakai sebagai dasar pembukuan hak 

dalam buku tanah, maka pengisiannya harus dilakukan secara benar, teliti dan 

memenuhi kaedah-kaedah hukum administrasi pada umumnya antara lain:  

1) Penulisan dilakukan dengan huruf cetak (dengan pena/boll point);  

2)  Jika terdapat kesalahan dalam penulisan, harus dicoret dan diparaf (tidak 

boleh dihapus dengan segala macam penghapus yang mengakibatkan 

tulisan yang salah tidak terbaca lagi, misalnya dihapus dengan tipp-ex).  

3) Pengisian pertanyaan berupa pilihan dilakukan dengan:  

a) Kata atau kalimat yang tidak sesuai/tidak digunakan dicoret misalnya 

pilihan : Desa/Kelurahan);  
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b) Pengisian kotak dengan tanda (v) jika jawaban benar atau dengan tanda 

silang (X) jika jawaban tidak relevan;  

c) Spasi atau kolom yang tidak dipakai: dicoret melintang (                     ) 

d) Titik-titik yang tidak dipakai : digaris horizontal (                 )  

c. Pihak-pihak yang bertanggung-jawab mengisi dan menandatangani  

Sesuai dengan fungsi, bentuk, dan isi risalah, terdapat beberapa pihak 

yang mempunyai tugas dan kewajiban mengisi dan bertanggung jawab atas apa 

yang tertulis di dalamnya. Demikian juga, siapa yang berwenang 

menandatangani tiap bagian risalah. Ruang bagian I dan bagian II (termasuk 

lampiran) yang bertugas dan berkewajiban mengisi adalah Satgas pengumpul 

data yuridis, sekaligus bertanggung jawab atas isinya, untuk itu satgas yuridis 

harus tanda tangan di sebelah kiri kolom akhir bagian II ini.   

Setelah selesai kegiatan ajudikasi di lapangan dan sebelum dilaksanakan 

pengumuman, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik harus 

melakukan sidang dan membuat kesimpulan sementara atas hasil pengumpulan 

data yang telah dilaksanakan. Kesimpulan sementara hasil sidang dicatat dalam 

bagian III dan ditanda tangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi 

serta Satgas Yuridis. Selama jangka pengumuman mungkin terdapat sanggahan 

dari pihak-pihak yang berkepentingan. Adanya sanggahan baik yang telah dapat 

diselesaikan ataupun belum dapat diselesaikan serta tidak adanya sanggahan 

semuanya dicatat dalam risalah bagian IV oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua 

Panitia Ajudikasi.  

Jika ternyata tidak ada sanggahan/sengketa, atau sengketa sudah dapat 

diselesaikan atau belum dapat diselesaikan, selanjutnya ruang bagian V diisi 

dengan kesimpulan akhir oleh Ketua Panitia Ajudikasi. Kesimpulan akhir dibuat 

setelah data fisik dan data yuridis disahkan dengan suatu berita acara (daftar 

isian 202) dan ditanta tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi.  

Ruang bagian VI merupakan ruang keputusan Ketua Panitia Ajudikasi, 

yang terdapat 3 (tiga) pilihan yaitu proses penerbitan sertipikatnya dilanjutkan 

(jika tanahnya adalah tanah hak) atau diusulkan pemberian haknya jika tanahnya 

berupa tanah negara atau proses pensertipikatannya ditunda jika bidang tanahnya 

masih dalam sengketa. Disamping itu, dalam bagian ini juga dicantumkan 
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informasi lunas atau belum lunasnya pajak terutang terkait dengan perolehan hak 

atas tanah (BPHTB) atau pajak penghasilan (PPh).  

Dengan demikian ruang ini diisi dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan (dalam pendaftaran tanah secara 

sistematik).  

3. Rekapitulasi Data Yuridis 

Dalam PTSL kegiatan pengumpulan data yuridis pada hakekatnya dilakukan 

perbidang tanah, sehingga setiap bidang tanah dibuatkan sebuah risalah. Guna 

kegiatan pengolahan data, maka diperlukan suatu rekapitulasi  data yuridis yang 

sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-

bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah, dimasukkan 

dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (Pasal 24 Permen 

ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018). Daftar dimaksud lebih dikenal dengan 

istilah daftar nominatif, yang nantinya digunakan untuk lampiran dalam melakukan 

pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 201B). Lampiran yang 

merupakan rekapan dari Risalah Penelitian Data Yuridis, disebut dengan daftar 

isian 201C. 

 

B.  Status Tanah dan Alas Hak  
Setiap negara menggambarkan dengan cara yang berbeda, hubungan manusia 

dengan tanah melalui hak dan kewajiban. Manusia akan dapat hidup senang dan 

berkecukupan jika dapat menggunakan hak dan kewajiban terhadap tanah yang 

dikuasai/dimiliki sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum yang berlaku 

dan mengatur masyarakat. Hukum pertanahan mengatur hubungan manusia dengan 

tanah dengan menentukan hak-hak yang diperoleh dari tanah dan kewajiban-kewajiban 

yang harus dilakukan terhadap tanah, hahekatnya untuk menjamin keberlangsungan 

hak-hak tersebut. Secara konseptual, hubungan-hubungan di bidang agraria/pertanahan 

terdiri atas dua aspek utama yaitu aspek “penguasaan dan pemilikan”,  berkenaan 

dengan bagaimana relasi hukum manusia dengan tanah dan aspek penggunaan dan 

pemanfaatan membicarakan bagaimana tanah digunakan dan dimanfaatkan.
 

Hubungan/relasi ini ditentukan oleh sistem penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan 

tanah dan sumber alam lainnya, baik yang diakui atau yang tidak/belum diakui oleh 

hukum Negara yang berlaku, yang sering disebut dengan sistem tenurial.  
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Dalam sistem tenurial, dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak yang 

mengandung tiga komponen hak, yaitu subyek hak, obyek hak dan jenis hak. Subyek 

hak yaitu pemangku hak atau pada siapa hak itu dilekatkan, bervariasi dari individu, 

kelompok, komunitas, kelembagaan (sosial, ekonomi, atau politik). Obyek hak (persil 

tanah) serta barang-barang atau benda-benda yang tumbuh di atas tanah, tambang atau 

mineral di dalam tanah. Obyek hak termaksud harus bisa dibedakan dengan alat 

tertentu, dengan obyek lainnya. Untuk obyek hak berupa suatu persil tanah atau 

kawasan perairan, batas-batasnya dapat diberi suatu simbol. Jenis hak, masing-masing 

hak selalu mempunyai batasan-batasan, yang membedakan dengan hak lainnya. 

Dalam hal hubungan manusia dengan tanah yang dikuasai, UUPA telah 

mengaturnya mulai dari hak-hak penguasaan atas tanah yang meliputi Hak Bangsa, Hak 

Menguasai dari Negara dan Hak Ulayat, maupun Hak-hak Atas Tanah dan hak-hak lain. 

Masing-masing hak atas tanah berisikan kewenangan, kewajiban dan atau larangan bagi 

pemegang hak untuk berbuat sesuatu terhadap bidang tanah. Apa yang boleh, wajib dan 

dilarang untuk diperbuat itulah yang membedakan hak atas tanah satu dengan hak atas 

tanah lainnya. 

1. Status Hukum Hak Atas Tanah 

Hak penguasaan atas sumber daya agraria dapat diartikan sebagai rangkaian 

kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 

sesuatu mengenai sumber daya agraria yang dihaki. Subyek hak dan kandungan 

kewenangan dan/atau kewajiban atau larangan pada masing-masing hak penguasaan 

inilah yang membedakan jenis hak penguasaan yang satu dari hak penguasaan yang 

lainnya. „Penguasaan‟ dan „Menguasai‟ dapat  mengandung aspek publik dan/atau 

perdata. Aspek publik berisi kewenangan untuk mengatur dan tugas/kewajiban untuk 

mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan 

penggunaan sumber daya agraria, sedangkan aspek perdata menunjuk pada unsur 

kepunyaan (dapat menguasai tanah secara fisik dan melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum perdata terhadap tanah, seperti menjual, membeli, meyewakan, dll). 

Penguasaan atau menguasai dapat secara yuridis dan/atau dapat pula secara fisik. 

Penguasaan yuridis dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi 

kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. 

Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang meskipun memberi kewenangan untuk 

menguasai secara fisik, tetapi penguasaan secara fisiknya berada pada pihak lain. 
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Pihak lain itu dapat dengan sah menguasai tanah tersebut secara fisik, seperti melalui 

hubungan sewa menyewa, tetapi dapat juga secara tidak sah atau secara liar. Selain 

itu terdapat juga penguasaan yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk 

menguasai tanah secara fisik, seperti dalam hak tanggungan. 

Hak Menguasai dari Negara juga berbeda dari jenis hak penguasaan lainnya. 

Hak Menguasai dari Negara meliputi semua sumber daya agraria, tanpa ada yang 

terkecuali (Pasal 33 ayat 3 UUD 45). Namun, Hak Menguasai dari Negara tidak 

memberi kewenangan untuk menguasai sumber daya agraria secara fisik dan 

menggunakannya seperti halnya hak atas tanah, karena sifat Hak Menguasai dari 

Negara semata-mata hukum publik (semata-mata beraspek publik, yakni semata-

mata kewenangan mengatur), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Dalam 

hal Negara sebagai penyelenggara Negara memerlukan tanah untuk melaksanakan 

tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya selaku Badan 

Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang, seperti dengan hak pakai. 

Tanah diberikan kepada lembaga tersebut dengan suatu hak atas tanah, untuk 

dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai Badan Penguasa yang 

mempunyai Hak Menguasai yang disebut dalam pasal 2 UUPA, tetapi sebagai badan 

hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan 

menjadi pemegang hak atas tanah. 

Menurut UUPA, hak-hak penguasaan agraria itu secara sistematis, meliputi: 

Hak Bangsa Indonesia atas tanah, Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat
14

 dan Hak Atas Tanah.  Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-

hak perseorangan atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang 

kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari 

tanah yang dihakinya. Hak-hak atas tanah yakni hak-hak individual yang dalam Pasal 

4 Ayat (1) UUPA dijelaskan sebagai hak yang dimiliki atau diberikan kepada orang 

(atau orang-orang) dan badan hukum serta memberikan wewenang menggunakan 

bagian permukaan bumi yang disebut tanah kepada pemegang haknya. Secara 

normatif hak-hak atas tanah dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA yaitu: HM, 

HGU, HGB, HP, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, 

                                                 
14

 Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPN No. 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat 

Hukum Adat dan Tanah Ulayat, menentukan bahwa keberadaan tanah ulayat yang sesuai dengan Perda 

(sebagaimana PMNA/KBPN No. 5/1999) dicatat dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah dengan membubuhkan 

suatu tanda kartografi dan menggambarkan batas-batasnya, serta mencatatnya dalam Daftar Tanah. 
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Hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan UU, serta hak-hak yang bersifat 

sementara (Pasal 53 ayat 1 ) seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang 

dan hak sewa tanah pertanian. Disamping hak atas tanah terdapat hak atas air dan 

ruang angkasa yaitu: hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan serta hak 

guna ruang angkasa (Pasal 4 ayat 3 jo Pasal 16 ayat 2). Namun dalam realitas dapat 

dibedakan atas: a) hak atas tanah seperti:  HM, HGU, HGB, HP; b) Tanah Wakaf; c) 

Hak-hak dari bagian-bagian rumah susun: HMSRS; d) Hak Pengelolaan; e) 

Pembebanan hak atas tanah yaitu: Hak Tanggungan, hak di atas hak atas tanah 

(HGB/HP di atas HM atau HPl); f) Tanah Ulayat, hanya di daftar dalam Peta Dasar 

Pendaftaran dan Daftar Tanah (SE Kepala BPN No. 3/SE/IV/2014). Disamping hak-

hak tersebut, juga terdapat hak-hak lain (bukan hak atas tanah) namun terkait atau 

membebani hak atas tanah yang wajib dicatat dalam buku tanah yaitu: Sita, Blokir, 

pembatasan-pembatasan penggunaan/pemanfaatan tanah berdasarkan ketentuan tata 

ruang seperti sempadan sungai, mata air, serta pembatasan dalam peralihan hak.  

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988) wewenang yang dimiliki oleh 

pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya terbagi menjadi dua, yaitu: wewenang 

umum dan wewenang khusus. Pertama, Wewenang ini bersifat umum, yaitu 

wewenang pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga 

tubuh bumi, air dan ruang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UUPA 

dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Kedua, wewenang yang 

bersifat khusus, yaitu wewenang pemegang hak atas tanah untuk menggunakan 

tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya.  

Hak-hak atas tanah tersebut dapat didaftarkan melalui konversi hak-hak 

lama atas tanah (hak-hak sebelum UUPA), sebagaimana ketentuan–ketentuan 

konversi dalam UUPA. Adapun hak-hak lama sebelum UUPA terdiri dari tanah-

tanah hak barat dan tanah-tanah hak adat. Pada masa Hindia Belanda sebelum 

berlakunya UUPA selain pendaftaran tanah-tanah Hak Barat dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dijumpai juga kegiatan 

pendaftaran tanah dengan tujuan lain yaitu untuk keperluan pemungutan pajak tanah. 

Dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya sebagai tanah Hak Barat 

atau tanah Hak Milik Adat. 
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Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, 

yaitu: Eigendom, Opstal, Erpacht dan Gebruik dan terhadap hak-hak tersebut 

diberikan tanda bukti hak. Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang 

secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, 

asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang 

ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang 

lain. Hak eigendom merupakan hak yang paling sempurna. Hak opstal, adalah hak 

kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah 

orang lain (Pasal 711 KUH Perdata). Hak erfpacht, adalah hak untuk memetik 

kenikmatan seluas-luasnya dari tanah milik orang lain dan mengusahakannya untuk 

waktu yang sangat lama (Pasal 820 KUH Perdata). Hak erfpacht terbagi menjadi tiga 

jenis, yaitu: Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, Hak erfpacht untuk 

perumahan, dan Hak erfpacht untuk pertanian kecil. Hak gebruik (recht van 

gebruik), adalah hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk 

mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya, sekedar buat 

keperluannya sendiri beserta keluarganya. Bruikleen, adalah suatu perjanjian dimana 

pihak yang satu menyerahkan benda dengan cuma-cuma kepada pihak lain untuk 

dipakainya dengan disertai kewajiban untuk mengembalikan benda tersebut pada 

waktu yang ditentukan. 

Disamping hak-hak barat tersebut, sebelum UUPA terdapat hak-hak atas tanah 

yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia, yang sering disebut tanah-tanah milik 

adat diantaranya Hak Agrarisch Eigendom, Milik, Yasan, Gogolan, Andarbeni, Hak 

Atas Druwe, Hak atas Druwe Desa, Pesini, Grant Sultan. Terhadap tanah-tanah 

milik adat tersebut tidak diberikan tanda bukti haknya, namun di beberapa wilayah di 

Indonesia diterbitkan Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir sebagai bukti 

pembayaran pajaknya. Hak agrarische eigendom, adalah hak buatan semasa 

pemerintahan kolonial Belanda yang memberikan kaum bumiputera suatu hak baru 

yang kuat atas sebidang tanah.  Hak gogolan, adalah hak seorang gogol (kuli) atas 

komunal desa. Hak gogolan juga sering disebut hak sanggan atau hak pekulen. Hak 

gogolan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: a) Hak gogolan yang bersifat 

tetap, apabila si gogol secara terus-menerus mempunyai tanah yang sama dan tanah 

tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. b) Hak gogolan yang bersifat tidak 
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tetap, apabila gogol tersebut tidak secara terus-menerus memegang tanah gogolan 

yang sama dan apabila ia meninggal dunia, tanah gogolan kembali pada desa. 

Tanah druwe desa merupakan tanah-tanah adat yang berkaitan dengan 

persekutuan hukum adat yang ada di Bali, yang meliputi tanah desa, tanah ayahan 

desa, tanah pekarangan desa atau tanah laba pura. Tanah-tanah druwe desa di Bali 

ini jika dikaitkan dengan kepustakaan hukum adat inilah yang dapat dipersamakan 

dengan “hak ulayat”. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 yang menunjuk 

Desa Pakraman sebagai subyek hak atas tanah, maka terhadap tanah Druwe Desa 

yang telah dirubah dan diganti nama (status haknya) menjadi Hak Milik berdasarkan 

ketentuan konversi UUPA dimaksud dapat dilakukan pengadministrasian hak milik 

atas tanah dengan subyek hak Desa Pakraman. Sedangkan terhadap tanah laba pura 

dapat didaftarkan menjadi Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor SK/556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum 

Keagamaan yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Guntur, dkk, 2017).   

Pada daerah-daerah bekas swapraja yaitu daerah raja-raja semasa pemerintahan 

kolonial Belanda, terdapat beberapa jenis hak swapraja atas tanah antara lain: 

1) Hak hanggaduh, adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan raja. Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, semua tanah adalah kepunyaan raja, sedangkan rakyat 

hanya menggaduh saja. 

2) Hak grant, adalah hak atas tanah atas pemberian hak raja kepada bangsa asing. 

Hak grant juga disebut geran datuk, grant sultan atau grant raja. Hak grant 

terdiri dari tiga macam, yaitu: a) Grant Sultan, adalah hak milik untuk 

mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada para kaula swapraja; b) 

Grant Controleur, diberikan oleh sultan kepada bukan kaula swapraja; dan c) 

Grant Deli Maatschappy, diberikan oleh sultan kepada deli maatschappy yang 

berwenang untuk memberikan bagian-bagian tanah kepada pihak lain. 

3) Hak konsesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar. Hak konsesi untuk 

perusahaan kebun besar adalah hak-hak untuk mengusahakan tanah swapraja yang 

diberikan oleh kepala swapraja. Sedangkan hak sewa untuk perusahaan kebun 

besar adalah hak sewa atas tanah negara, termasuk tanah bekas swapraja untuk 

dipergunakan sebagai perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih. 
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2. Perolehan Hak Atas Tanah  

Hak atas tanah dapat terjadi secara originair yaitu terjadinya hak milik atas 

tanah pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena 

Undang-Undang. Disamping itu, hak atas tanah dapat dilakukan secara derivatif 

yaitu suatu subyek hukum memperoleh tanah dari subyek hukum lain yang semula 

sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, 

dengan terjadinya perbuatan hukum atas peristiwa hukum tersebut, maka hak milik 

atas tanah yang sudah ada beralih atau berpindah dari subyek hukum yang sah 

kepada subyek hukum yang lain. 

Berdasarkan Pasal 22 UUPA, terjadinya hak (hak milik) dapat melalui 

hukum adat, penetapan pemerintah dan ketentuan Undang-undang. Terjadinya hak 

milik atas tanah menurut hukum adat (yang akan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah) dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau karena 

timbulnya lidah tanah (aanlibbing) yang melalui suatu proses pertumbuhan memakan 

waktu. Pembukaan tanah adalah pembukaan tanah yang dilakukan secara bersama-

sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat. Lidah tanah 

adalah pertumbuhan tanah ditepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh 

demikian dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan, 

karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya.  

Terjadinya hak atas tanah melalui penetapan pemerintah merupakan proses 

pemberian hak atas tanah baru yang berasal dari negara, berdasarkan surat keputusan 

pemberian hak oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Kewenangan pemberian hak 

dimaksud saat ini diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013, junto 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017 (bahasan secara detail 

lihat Modul IV). Sedangkan terhadap tanah hak yang berasal dari hak lama dilakukan 

perubahan berdasarkan prinsip pengakuan Negara terhadap hak kepemilikan atas 

tanah karena hukum dikonversi menjadi jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana Pasal 

16 UUPA. Wujud konkrit konversi hak lama atas tanah ini dengan dikeluarkannya 

Surat Keputusan Penegasan Hak atau Pengakuan Hak. Setelah berlakunya PP No. 24 

Tahun 1997, pelaksanaan konversi hak atas tanah disebut dengan istilah pembuktian 

hak lama.  
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3. Pembuktian Pemilikan/Penguasaan Tanah 

Bukti merupakan segala sesuatu yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak 

lain. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur: 

”Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna 

meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk 

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” 

selanjutnya dalam Pasal 1866 KUH Perdata mengatur alat bukti dalam perkara 

perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, 

pengakuan dan sumpah. Hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif 

yang  menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan 

oleh  Undang-Undang, sistem pembuktian positif mencari kebenaran formal.  

a. Bukti Tertulis  Pemilikan  Tanah 

Dengan mengacu pada pembuktian dalam hukum perdata tersebut, maka 

untuk membuktikan pemilikan/penguasaan hak-hak atas tanah, sehingga dapat 

didaftarkan (diterbitkan sertipikatnya) diatur pada PP No. 24 Tahun 1997. Dalam 

Pasal 23 PP ini ditentukan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak baru 

menggunakan akta otentik berupa keputusan/penetapan pemberian hak, atau akta 

(akta ikrar wakaf, akta pemisahan atau akta pemberian hak tanggungan). 

Sedangkan untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari 

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak 

tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang 

bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Pejabat, dianggap cukup untuk 

mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. 

Alas hak merupakan alat bukti tertulis adanya hubungan hukum orang 

dengan bidang tanahnya dalam hal ini hubungan hukum pemilikan sebagai dasar 

pendaftaran dan penerbitan sertipikat. Alas hak sering menjadi masalah utama 

khususnya mengenai status pemilikan selain masalah letak batas pemilikan. Dapat 

dikatakan bahwa hampir seluruh tanah bekas hak adat, baik di daerah perkotaan 

maupun pedesaan, tidak dilengkapi bukti-bukti pemilikan tanah yang jelas, 

sehingga penerbitan sertipikat untuk menjamin kepastian hukum atas tanah-tanah 

tersebut, banyak menghadapi ketidakpastian.  

Bukti pemilikan tanah ini dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali 

diperlukan sebagai alat bukti tertulis atau alas hak sebagai dasar untuk pendaftaran 



Pendaftaran Tanah II Page 93 
 

dan penerbitan sertipikat. Belum adanya Peraturan Pemerintah tentang lahirnya 

hak atas tanah HM berdasarkan hukum adat yang diperintahkan Pasal 22 ayat 1) 

UUPA menyebabkan Kantor Pertanahan kesulitan menentukan apakah tanah yang 

dikuasai seseorang termasuk tanah adat atau bukan tanah adat,  kecuali tanah-

tanah yang dibuktikan sebagai hak-hak lama sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) 

PP No. 24 Tahun 1997 sebagai berikut: “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak 

atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat 

bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi 

dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia 

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor 

Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk 

mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”. 

Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk 

pendaftaran hak baru berupa keputusan pemberian hak atau akta PPAT, 

sedangkan untuk pendaftaran hak-hak lama yang dinyatakan lengkap apabila 

dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen yaitu:  

1) Grosse Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie 

(S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan 

dikonversi menjadi hak milik, atau  

2) Grosse Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonantie 

(S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau  

3) Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang 

bersangkutan, atau  

4) Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 

Tahun 1959, atau  

5) Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun 

sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang 

diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau  

6) Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau 

7) Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh 

Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau 
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8) Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan 

dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau  

9) Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, 

atau  

10) Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum 

dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau  

11) Surat Penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau  

12) Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau  

13) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. 

 

Bukti tertulis sebagaimana dimaksud diatas wajib diserahkan oleh 

pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia 

Ajudikasi dan diberikan tanda terima. 

 

b. Bukti Penguasaan (Fisik) Tanah dan Kesaksian 

Menurut ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa dalam hal tidak atau 

tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan 

penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun 

atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-

pendahulunya, dengan syarat: 1) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad 

baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas 

tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; dan 2) 

penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat 

atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 

Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada 

sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan 

tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang 

bersangkutan. Unsur itikad baik, terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, 
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menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam 

waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Itikad baik dibuktikan dengan pernyataan 

pemohon yang menyatakan: 1) tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah 

yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan 2) tidak termasuk atau 

bukan merupakan: a) aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau  b) Kawasan Hutan.  

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dimaksud, dibuat dengan 

ketentuan: 1) disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan 

setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan 

sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang 

menguasai bidang tanah tersebut; dan 2) dibuat berdasarkan keterangan yang 

sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun 

pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam 

pernyataannya, bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL. 

Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan 

alat pembuktian tertulis maka kenyataan penguasaan secara fisik atas bidang tanah 

yang bersangkutan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila 

diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas 

Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah 

tersebut, dengan dilengkapi: 1) keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 

saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat 

setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/ 

Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan 

keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan 

vertikal maupun horizontal; 2) Kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota 

Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi; 

dan 3) Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah. 

Berdasarkan beberapa hasil pengamatan di Pulau Jawa, baru dapat 

dipastikan sebagai tanah adat bila seseorang telah memiliki bukti pembayaran 

pajak sebelum tahun 1960, namun hanya beberapa tanah-tanah adat yang tidak 

memiliki bukti pembayaran pajak. Untuk wilayah Sumatera antara lain di Provinsi 
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Riau dikenal Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi 

(SKGR) sebagai alas hak penguasaan/pemilikan tanah. Sebelum kemerdekaan 

sampai dengan tahun 1972 pemilikan tanah di Provinsi Riau diawali dengan 

membuka hutan, selanjutnya penguasaan tanah sejak tahun 1972 diawali dengan 

ijin tebas tebang atau ijin membuka tanah yang sebagaimana ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan 

Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Menurut PMDN ini, ijin membuka tanah 

diberikan kewenangan kepada Gubernur yang luas tanahnya di atas 10 hektar 

tetapi tidak melebihi 50 hektar,  kepada Bupati/Walikota jika luas tanah lebih dari 

2 hektar tetapi tidak lebih dari 10 hektar, dan Kepala Kecamatan jika luas tanah 

tidak lebih dari 2 hektar dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa.  

Masyarakat yang membuka hutan selain untuk pemukiman dapat juga 

sekaligus untuk pertanian, sedangkan untuk kepentingan pertanian tidak 

selamanya dimanfaatkan secara berkesinambungan, bila tanah sudah kurang subur 

mereka akan membuka hutan lain yang sering disebut sebagai ladang berpindah. 

Alat bukti penguasaan dan atau pemilikan tanah pada masa lampau belum 

dibutuhkan karena lekatnya kehidupan masyarakat adat dan mudahnya 

memperoleh bidang tanah untuk pemukiman maupun pertanian dengan cara 

membuka hutan.  

Seiring dengan berjalannya waktu, pertambahan penduduk yang mengikuti 

deret ukur menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan penguasaan bidang tanah 

untuk pemukiman, pertanian dan bahkan usaha perkebunan. Keuntungan yang 

menggiurkan dari usaha ini menyebabkan awal terjadinya perebutan bidang tanah. 

Mereka yang pernah membuka tanah untuk ladang yang telah ditinggalkan merasa 

punya hak atas tanah tersebut, fakta di lapangan ternyata sudah dikuasai pihak 

lain. Ini merupakan salah satu dari awal terjadinya sengketa tumpang tindih 

pemilikan. Mulailah masyarakat memerlukan alat bukti penguasaan/pemilikan 

tanah. Tidak semua masyarakat yang memperoleh ijin tebang tebas memerlukan 

bukti tertulis bahwa mereka telah melaksanakan tebang tebasnya. Bukti tertulis 

bahwa seseorang telah melaksanakan tebas tebang dan menggunakan tanah 

tersebut bentuknya adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh 

Camat. Tidak semua yang memperoleh ijin tebang tebas minta Surat Keterangan 

Tanah  (SKT), bagi yang membuka hutan untuk ladang yang nanti ditinggalkan 
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tidak selalu langsung minta SKT. Camat memberikan SKT hanya dengan melihat 

ijin tebang tebas tanpa melihat objek apalagi letak batas objek bidang tanah yang 

dimintakan SKT. SKT merupakan alas hak pemilikan tanah yang originair bila 

tanah tersebut dijual atau dialihkan haknya maka SKT diberikan kepada pembeli 

dan pembeli membuat Surat Keterangan Ganti Rugi  (SKGR) yang isinya 

perjanjian jual beli yang diketahui Kepala Desa. SKGR dengan demikian harus 

selalu menunjuk SKT. Namun fakta lapangan tidak demikian, SKGR yang tidak 

menunjuk SKT akan terjadi kemungkinan tumpang tindih pemilikan. SKGR 

hanyalah surat perjanjian jual beli atau akta di bawah tangan. SKT dan SKGR 

merupakan satu kesatuan, oleh karena itu SKGR tanpa menunjuk SKT haruslah 

tidak dapat dijadikan sebagai alas hak.  

SKT dan SKGR yang diterbitkan sebelum PP 24 Tahun 1997 merupakan 

alas hak sebagai bukti tertulis hak lama atau diakui sebagai bekas milik adat, hal 

ini sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila bidang tanah termasuk kategori milik adat maka SKGR termasuk 

akta pemindahan hak di bawah tangan, sedangkan  SKT sebagai alas hak yang 

dimaksud Pasal 60 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN Nomor 3 tahun 1997. Maka permohonan sertipikat hak atas tanahnya 

termasuk pendaftaran hak, namun bila tanah tersebut dianggap sebagai tanah 

negara maka prosesnya menjadi permohonan hak. Apabila masyarakat  membuka 

hutan sejak sebelum Indonesia merdeka dan juga sebelum berlakunya UUPA yang 

dapat dikategorikan hutan yang dibuka sebagai hutan adat, maka apabila yang 

bersangkutan pada tahun 1973 (misalnya) mengajukan SKT untuk bukti 

pemilikan maka bidang tanah tersebut haruslah diakui sebagai bekas milik adat 

(2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama 

sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf g. Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat 

ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai 

berikut: …… g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat di 

bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala 

Adat/Kepala Desa yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, ...dst. 
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yang prosesnya melalui lembaga pendaftaran hak dan bukan permohonan hak. 

SKT dengan demikian merupakan bukti tertulis lahirnya hak kepemilikan tanah  

adat atau lahirnya hak kepemilikan atas tanah negara yang sering disebut sebagai 

hak prioritas mengajukan permohonan hak atas tanah. 

 

C. Pengolahan Data Yuridis 

Pada modul sebelumnya telah dibahas bahwa walaupun Panitia hanya bertugas 

untuk memberikan pertimbangan pada pejabat yang berwenang, namun kedudukannya 

sangat strategis dalam upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum. Ini mensyaratkan 

validasi data atau informasi yang tinggi serta mempertimbangkan semua aspek 

pertanahan terkait secara komprehensip, baik dari aspek teknis, aspek yuridis maupun 

aspek administratifnya. Apabila data atau informasi yang dihimpun dan diolah oleh 

Panitia tidak benar, berarti pertimbangannya dan keputusan pejabat kemungkinan besar 

juga akan keliru. Untuk itu keanggotaan panita haruslah memenuhi aspek formal ex-

officio dari semua unsur pertanahan dalam arti sempit maupun arti luasnya. Artinya, 

guna penilaian bukti hak atas tanah diperlukan informasi mengenai keadaan status 

hukum bidang-bidang tanah tersebut baik secara umum maupun hal-hal yang khusus. 

Informasi tersebut dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan setempat, Kepala Desa, 

pihak-pihak yang dapat dipercaya (orang-otang tua di desa, tetua adat dan sebagainya) 

serta pemilik tanah yang bersangkutan. Informasi dimaksud diperlukan guna menilai 

alat-alat bukti pemilikan/penguasaan tanah yang dapat berupa : a) Alat bukti tertulis; b) 

Bukti tidak tertulis, dan c) Pembuktian melalui pengumuman dan pengesahannya.  

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang 

bersangkutan petugas pengumpul data yuridis dapat: 1) Mencari dan meminta 

keterangan tambahan dari masyarakat guna memperkuat kesaksian atau keterangan 

mengenai pembuktian kepemilikan tanah dimaksud atau untuk mengetahui riwayat 

kepemilikan tanah; atau 2) Melihat keadaan bidang tanah dilokasi, untuk mengetahui 

apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau dipergunakan oleh 

pihak lain dengan seijin yang bersangkutan.  

Berdasarkan hasil penyelidikan riwayat tanah yang telah dituangkan pada Risalah 

serta alat bukti, petugas pengumpul data yuridis memberikan rekomendasi mengenai 

subyek hak (pemilik tanah), jenis hak serta kreteria alat bukti hak yang ada dan lain-

lainnya, dalam rangka sidang Panitia guna menetapkan status hukum bidang tanah 
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tersebut. Status hukum tanah di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis hak atas 

tanah yaitu: 1) Tanah hak (bekas tanah adat), yang dapat didaftarkan melalui konversi 

atau yang memerlukan pengakuan hak, serta 2) Tanah Negara yang dapat diberikan 

suatu hak pada seseorang/badan hukum atau yang tidak dapat diberikan hak.  

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, menggunakan 

sistem pendaftaran “negatif tendensi positif” dengan diterbitkan sertipikat sebagai tanda 

bukti hak yang kuat, dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN. Implikasinya, selain 

dilakukan pengukuran bidang tanah secara teliti dan cermat, pendaftaran menjadi sistem 

pendaftaran hak (Registration of Title), sebagaimana Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA. 

Konstruksi pilihan kebijakan hukum pendaftaran hak pada stelsel publisitas negatif 

berunsur positif berimplikasi terhadap pemenuhan prinsip jaminan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sesuai asas hukum aman, mutahir 

dan terbuka. Asas aman artinya pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan 

cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Untuk itu, data 

pada pendafataran tanah adalah data yang akurat, bebas dari kesalahan ketik, dan atau 

kesalahan dalam pendataan baik data fisik maupun data yuridis. Dalam sistem ini, 

akurasi produk sertipikat hak atas tanah dan pertanggungjawaban dari negara akan 

menumbuhkan kinerja yang tidak asal-asalan (minimalisir kesalahan), melalui 

kepedulian akan penelitian guna melacak rangkaian hak-hak yang ada secara valid. 

Dengan mengacu pada sistem Torrens (Simpson, S. Rostow, 1981) dalam pendaftaran 

hak wajib dilakukan penelitian/ peyelidikan riwayat tanah (Pengadilan Tanah atau 

adjudication) oleh “Tim Peneliti Warkah”. 

Tim/Panitia ini disebut Panitia Desa (dalam PP 10/1961), diubah menjadi Panitia 

Pemeriksaan Tanah (Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007, sebagai pengganti 

Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 1992). Berdasar PP Nomor 24 Tahun 1997, 

penyelidikan riwayat tanah (dalam pendaftaran tanah sistematik) dilakukan oleh Panitia 

Ajudikasi (dalam hal ini Satgas Yuridis yang dapat dibantu oleh Puldadis). 

Setelah selesai kegiatan ajudikasi di lapangan, Panitia Ajudikasi harus membuat 

kesimpulan sementara atas hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan. 

Kesimpulan sementara dimaksud dicatat dalam bagian III Risalah dan ditanda tangani 

oleh Panitia Ajudikasi dan Satgas Yuridis. Untuk memperoleh kesimpulan yang benar 

dilakukan kegiatan sidang Panitia. 
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1. Sidang Panitia  

 

Sebelum kegiatan pengumuman dilakukan 

sidang Panitia Ajudikasi yang berfungsi untuk 

melakukan penilaian data hasil penelitian data 

yuridis serta data hasil pengukuran yang terekam 

dalam Risalah, Daftar Isian 201C dan peta bidang 

tanah maupun surat-surat bukti pemilikan/ 

penguasaan tanah yang telah dikumpulkan. Aspek-

aspek yang diperhatikan dalam sidang Panitia 

dimaksud antara lain (lihat Gambar 2): 

 

a. Riwayat Penguasaan Tanah 

Riwayat penguasaan tanah ini meliputi informasi mengenai:  1) Identitas 

pemohon, yaitu : nama, tempat/ tanggal lahir, pekerjaan, alamat serta kedudukan 

bertindaknya harus ditulis lengkap sesuai dengan data administrasi yang 

bersangkutan; 2) Identitas tanah yang dimohon, meliputi letak, batas-batas, 

luas sesuai dengan data administrasi yang disampaikan; dan 3) Identitas 

tanah yang dimohon, meliputi letak, batas-batas, luas serta data 

administrasinya juga agar ditulis lengkap.  

b. Riwayat dari tanah yang dimohon 

Riwayat penguasaan tanah yang dimohon merupakan bagian yang sangat penting 

dari isi risalah yang bersangkutan. Riwayat tanah harus lengkap secara derivatif. 

Artinya diurutkan secara derivatif, mulai dari penguasaan tanah yang 

bersangkutan oleh pihak semula sampai ke penguasaan tanah oleh pemohon. 

Riwayat penguasaan secara berurut tersebut disertai dengan uraian dari dasar 

hukum penguasaan yang dibuktikan dengan surat-surat yang dilampirkan. 

Pemohon harus merupakan pihak yang terakhir memperoleh tanah tersebut.  

c. Kepentingan Orang Lain  

Kepentingan orang lain yang dimaksudkan disini adalah kepentingan pihak lain 

yang ada di atas tanah yang dimohon. Perlu diteliti pula dasar dari keberadaan 

orang lain itu serta hubungannya dengan pemohon. Kepentingan orang lain ini 

dapat berupa kepentingan pemilikan. Artinya bahwa orang lain tersebut 

Gambar 2: Pertimbangan Dalam Sidang 
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merupakan pihak yang memiliki tanah yang bersangkutan atau yang seharusnya 

memperoleh prioritas untuk diberikan hak. Dalam hal ini berarti tanah tersebut 

bermasalah. Misalnya penggarapan atas tanah negara. Disamping itu kepentingan 

lain tersebut didasarkan adanya hubungan hukum yang sah dengan pemohon yang 

bukan merupakan hubungan pemilikan, melainkan hubungan penguasaan fisik 

saja, misalnya penyewa. Orang lain ini harus pula dimintai keterangannya dan 

harus dituangkan di dalam risalah pemeriksaan tanah.  

d. Kepentingan umum, sosial dan keagamaan  

Kepentingan umum, sosial dan keagamaan yang ada di atas tanah yang dimohon 

harus pula dicatat pula di dalam risalah. Kepentingan umum disini, misalnya: 

saluran air/got, sumber air atau penampungan air, danau/situ, rawa, pos kamling, 

tiang listrik, hidran, telepon dan prasarana telekomunikasi semacamnya, tugu-

tugu penunjuk koordinat, tugu monumental atau tugu-tugu batas wilayah, tempat 

ibadah, makam atau tempat keramat, arena olah raga, seperti lapangan sepak bola, 

volly, bulu tangkis dan sebagainya serta jalan penghubung, lapangan 

pengembalaan umum, dan sebagainya. Yang dimaksud kepentingan umum, sosial 

maupun keagamaan tersebut adalah yang bukan milik dari pemohon tetapi 

terletak di atas tanah yang dimohon. Apabila fisilitas-fasilitas tersebut milik 

pribadi pemohon, maka tidak perlu ditulis.  

Keberadaan fasilitas umum, sosial dan keagamaan diatas tanah tersebut 

harus dilandasi suatu alas hak. Oleh karena itu perlu dicantumkan dasar hukum 

dari fasilitas-fasilitas dimaksud. Fasilitas-fasilitas yang bukan milik pemohon 

serta tidak terletak di atas tanah yang dimohon tetapi berada dalam lingkungan 

atau sekitar tanah yang dimohon itu pada dasarnya tidak termasuk tanah yang 

dimohon atau diluar obyek pemeriksaan riwayat tanahnya. Akan tetapi apabila 

letaknya yang sedemikian rupa sehingga untuk pelaksanaan hak-hak yang 

berkaitan dengan fasilitas tersebut harus berhubungan dengan tanah yang 

dimohon, maka hal tersebut perlu ditulis di dalam risalah. Misalnya adanya areal 

pengembalaan umum didalam areal hak guna usaha, saluran air yang melewati 

bidang tanah tertentu atau lapangan olah raga yang terletak di kawasan 

perumahan dan sebagainya.  
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e. Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah  

Aspek pengaturan penguasaan tanah pada pokoknya meliputi aspek-aspek yang 

berkaitan dengan batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, 

penggarapan rakyat dan tanah absentee. Batas maksimum dimaksudkan adalah 

akumulasi pemilikan/penguasaan tanah oleh pemohon apabila permohonannya 

dikabulkan. Dalam hal penguasaan/pemilikannya akan melebihi batas maksimum 

yang ditentukan maka permohonan tersebut harus ditolak. Oleh karena itu Panitia 

seyogyanya mempelajari data administrasi baik yang diajukan oleh pemohon 

maupun yang ada pada Kantor Pertanahan. Yang dimaksud dengan aspek tanah 

absentee adalah penguasaan/pemilikan tanah pertanian yang berada di luar 

kecamatan letak tanah. Apabila permohonan tersebut menyebabkan penguasaan 

secara absentee maka pernohonan yang bersangkut harus ditolak.  

Demikian pula adanya penggarapan tanah oleh rakyat atau pihak ketiga di 

atas tanah yang dimohon. Terhadap penggarapan ini perlu diteliti mengenai: 

riwayat penggarapan oleh penggarap, luas dan batas-batas tanah yang digarap, 

hubungan penggarap dengan pemohon, bukti-bukti maupun dasar-dasar 

penggarapan. Apabila di atas tanah yang dimohon terdapat penggarapan yang 

keberadaannya tidak berhubungan dengan perolehan tanah oleh pemohon maka 

tanah tersebut dikeluarkan dari areal tanah yang dimohon. Namun demikian 

apabila penggarap bersedia menyelesaikan tanah garapannya dengan pemohon, 

maka tanah tersebut dapat dimasukkan ke dalam areal tanah yang dimohon. 

Apabila tidak terdapat penyelesaian maka tanah tersebut tetap dikeluarkan dari 

areal tanah yang dimohon. Penyelesaian penggarapan tanah tersebut oleh 

pemohon harus dicatat dan dilampiri bukti-bukti penyelesaiannya.  

f. Aspek Penatagunaan Tanah  

Aspek penataan penggunaan tanah pada prinsipnya berkaitan dengan rencana tata 

ruang, kondisi kemampuan tanah, kebijakan konservasi dan lingkungan hidup. 

Dengan rencana tata ruang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pemanfaatan 

tanah yang dimohon tersebut sesuai dengan rencana tata ruang yang 

bersangkutan. Tidak dapat diberikan hak atas tanahnya apabila tidak sesuai 

dengan tata ruang yang ditentukan.  

Kondisi kemampuan tanah meliputi faktor-faktor ketinggian, kelerengan, 

tektur tanah serta letak tanah terhadap bantaran sungai pantai dan tempat-tempat 
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lain yang perlu dilindungi. Kebijakan konversi merupakan upaya untuk 

melestarikan alam hayati, situs-situs purbakala, situs budaya dan tempat-tempat 

bersejarah yang perlu dilestarikan. Lokasi yang demikian ini pada dasarnya tidak 

dapat diberikan kepada pemohon dengan sesuatu hak perorangan atas tanah. 

Demikian pula dengan lokasi-lokasi yang dipergunakan sebagai upaya untuk 

menjaga kondisi lingkungan hidup. Lokasi-lokasi ini juga tidak dapat diberikan 

dengan sesuatu hak atas tanah kepada perorangan.  

Dengan demikian, dalam sidang Panitia harus dilakukan analisis secara 

mendalam dan secara utuh atas seluruh aspek yang diperlukan bagi penetapan hak 

atas tanah dimaksud. Juga harus disajikan dan ditelaah seluruh syarat dan batasan 

(hak dan kewajiban) pemegang hak serta proses administrasi yang harus diikuti 

baik oleh subyek hak maupun oleh Kantor Pertanahan. Hal yang terakhir ini 

sangat diperlukan untuk nantinya melakukan pengendalian atas hak yang telah 

ditetapkan. Cara termudah untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi subyek hak 

adalah dengan menurunkan seluruh aturan yang berkait dengan hak atas tanah, 

tentu tergantung jenis hak yang ditetapkan dan proses perolehan haknya. 

Diuraikan dapat dipastikan bahwa subyek hak memenuhi syarat dalam penetapan 

hak, obyek hak, hak dan kewajiban penerima hak serta kewajiban Kantor 

Pertanahan dengan menyebutkan pasal-pasal yang terkait.  

2. Kesimpulan Panitia 

Hasil sidang dimaksud merupakan kesimpulan yang bersifat sementara 

mengenai nama pemilik, status tanah, beban-beban di atas tanah serta kriteria alat 

bukti yang ada. Kesimpulan sementara tersebut dicatat pada ruang III risalah. 

Kesimpulan Panitia harus diambil dalam sidang Panitia, yang dihadiri oleh anggota 

yang melaksanakan pemeriksaan riwayat tanah. Untuk pelaksanaan rapat ini agar 

dibuat notulennya sebagai bagian naskah resmi dari risalah yang bersangkutan. 

Kesimpulan merupakan pendapat Panitia yang diambil berdasarkan musyawarah 

maupun berdasarkan suara terbanyak (voting). Apabila ada anggota yang berbeda 

pendapatnya (atau tidak setuju) maka hal ini harus dicatat dalam notulen tetapi tidak 

dicatat dalam risalah. Risalah merupakan kesatuan pendapat. Perbedaan tersebut 

hendaknya disertai alasan-alasannya.  

Risalah disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar 

pertimbangan dalam menentukan keputusan penetapan hak atas tanah. Namun 
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demikian pejabat yang bersangkutan tidak terikat secara kaku terhadap 

pertimbangan Panitia. Apabila sangat diperlukan dan bersifat strategis maka 

pejabat dapat bersikap lain daripada Panitia. Rekaman Risalah selanjutnya 

dituangkan dalam Daftar Isian 201 C (Daftar Data Fisik dan Data Fisik Bidang 

Tanah) yang digunakan sebagai lampiran dalam Pengumuman. 

3. Pengumuman  

Secara umum pengumuman merupakan naskah dinas yang memuat 

pemberitahuan yang ditujukan pada pegawai di lingkungan Departemen 

 atau informasi kepada masyarakat. Demikian juga dalam kegiatan pendaftaran 

tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan/Panitia Ajudikasi, terhadap data fisik 

dan data yuridis yang telah dikumpulkan oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis perlu 

diberitahukan kepada masyarakat dengan menggunakan naskah dinas dalam wujud 

daftar isian 201B. Surat pengumuman dengan lampiran rekaman risalah berupa 

daftar isian 201 C dan peta bidang tanah, diumumkan selama jangka waktu tertentu 

(14 hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/ 

Kelurahan setempat berdasarkan Pasal 24 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 

Tahun 2018). Pengumuman ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada pihak-

pihak yang berkepentingan mengajukan sanggahan atau bantahan mengenai data 

fisik dan data yuridis (Pasal 26 PP No. 24  Tahun 1997). Tahapan proses penyiapan 

pengumuman adalah: 1) Data fisik dicantumkan pada peta bidang-bidang tanah; 2) 

Data yuridis direkam dalam Risalah Penelitian Data Yuridis, berupa data mengenai 

pemilik/penguasaan hak serta catatan mengenai surat-surat bukti pemilikan dan 

penguasaan tanah yang telah dikumpulkan; dan 3) Data fisik dan data yuridis dinilai 

kebenarannya oleh Panitia melalui sidang Panitia. Hasil sidang dibuat daftar-daftar 

bidang tanah yaitu daftar isian 201C dan peta bidang-bidang tanah.  

Prosedural pelaksanan pengumuman yang terdiri dari masukan (input), 

proses dan output. Masukan (input) pengumuman, Panitia mempersiapkan materi 

pengumuman yang terdiri dari: 1) surat pengumuman data fisik dan data yuridis (DI 

201B); 2) Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah atau DI 201.C; dan 3) Peta 

bidang yang dapat merupakan kutipan dari peta dasar pendaftaran. Semua bahan 

tersebut diproses oleh Satgas Fisik dengan mencetak (print dari data base 

komputer) peta bidang untuk keperluan pengumuman, sedangkan Satgas Yuridis 

bersama Satgas Administrasi mencetak (print) daftar data yuridis dan data fisik 
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bidang tanah dan surat pengumuman. Selanjutnya Panitia mengidentifikasi media 

dan tempat pengumuman yaitu: base camp, kantor desa, RT/RW, Kantor 

Pertanahan setempat, media massa, atau di lokasi tanah tersebut. Panitia Ajudikasi 

memastikan bahwa materi pengumuman dapat sampai dan dipahami oleh seluruh 

pemilik tanah/ahli waris/wali atau kuasanya. Untuk memastikan hal tersebut, 

Panitia Ajudikasi dibantu oleh perangkat desa/kelurahan menyebarluaskan materi 

pengumuman. Panitia Ajudikasi dapat memberitahukan dan meminta bank (bank di 

kabupaten setempat), untuk melaporkan jumlah sertipikat lama yang ada di bank 

(sebagai agunan), sehingga dapat diketahui sertipikat-sertipikat mana yang sedang 

dibebani hak tanggungan.  

Mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas isi atau 

data yang tercantum dalam peta pendaftaran dan daftar bidang tanah di atas untuk 

mengajukan sanggahan/keberatan. Lamanya waktu pengumuman adalah 14 hari 

kalender. Jika setelah itu tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan, maka 

yang bersangkutan dianggap setuju dengan data fisik dan data yuridis yang ada 

dalam pengumuman, sehingga sertipikat dapat diterbitkan, jika ada sanggahan 

maka akan diselesaikan melalui musyawarah. 

Output yang dihasilkan dari tahapan ini yaitu: 1) pernyataan keberatan dari 

pemilik tanah (jika ada) dan atau dari pihak yang merasa berkepentingan berupa 

formulir sanggahan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, 

serta menandatanganinya kembali pada formulir yang sama jika keberatan tersebut 

sudah diselesaikan, 2) daftar sanggahan/keberatan, 3) pengesahan pengumuman 

data yuridis dan data fisik (Daftar Isian 202). 

Skema: 3. Alur Pengumuman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persiapan materi 

Pengumuman  

Pengesahan 

pengumuman 

Pencatatan 

sanggahan 

Prosedur 

penanganan 

Sanggahan 
ya 

tidak 
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4. Penyelesaian Sanggahan 

Jika selama jangka waktu masa pengumuman ternyata ada masyarakat yang 

mengajukan keberatan-keberatan atas data fisik dan/atau data yuridis yang 

diumumkan, artinya terdapat bidang yang tidak bisa disahkan karena terdapat 

keberatan dan sanggahan yang tidak bisa diselesikan secara musyawarah, maka 

bidang-bidang tersebut dicatat dalam Daftar Isian 309 yang merupakan daftar 

keberatan terhadap pengumuman data fisik dan data yuridis serta Daftar Isian 201 

ruang IV. Hal-hal yang perlu dicatat antara lain: a) nama dan alamat penyanggah/ 

pembantah; b) letak dan nomor bidang tanah yang dipermasalahkan; c) uraian 

singkat permasalahan; serta d) uraian singkat bukti-bukti yang dimiliki. Keberatan 

atau pengaduan disampaikan kepada Panitia Ajudikasi selambat-lambatnya hari ke-

14 pengumuman. Pengaduan melewati batas waktu tersebut tidak diterima. 

Keberatan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat berupa keberatan yang 

bersifat teknis yaitu terkait dengan kebenaran data yuridis dan data fisik 

sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman, sedangkan keberatan non teknis, 

misalnya terjadinya pungutan, bukan merupakan kewenangan Panitia Ajudikasi. 

Dalam penyelesaian sanggahan atau bantahan tersebut pertama-tama Ketua 

Panitia Ajudikasi wajib meneliti setiap sanggahan/bantahan serta penyelesaiannya 

secara musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tercapai, dibuatkan berita 

acara penyelesaian sengketa dan dicatat dalam daftar isian 309 serta Risalah ruang 

IV. Berdasarkan berita acara, dilakukan perubahan data dalam Risalah atau peta 

bidang tanah atau daftar isian lainnya. Sedang apabila sanggahan/bantahan tidak 

dapat diselesaikan secara musyawarah maka Ketua Panitia Ajudikasi 

memberitahukan secara tertulis kepada penyanggah untuk menyelesaikan 

permasalahan melalui jalur hukum yaitu lembaga Peradilan baik Peradilan Umum 

atau Peradilan Tata Usaha Negara (lihat pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997). Jika 

keberatan/pengaduan yang diajukan mengangkut proses membangun kesepakatan 

warga (misalnya batas-batas bidang tanah) maka terhadap keberatan tersebut 

disarankan penyelesaiannya melalui musyawarah desa. 

5. Pengesahan Pengumuman  

Berita acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 

202) menurut Pasal 28 PP Nomor 24 Tahun 1997, dipersiapkan per-bagian desa/ 

kelurahan. Sebelum proses penyiapan berita acara, terlebih dahulu dilakukan 
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penelitian mengenai: a) jangka waktu pengumuman; b) ada atau tidaknya 

sanggahan, bantahan atau sengketa; dan c) kelengkapan dokumen-dokumen yang 

akan disahkan. Dengan dibuatnya Berita Acara Pengesahan ini berarti isi dokumen-

dokumen yang disahkan berupa: risalah penelitian data yuridis, daftar isian 201C 

dan peta bidang-bidang tanah, serta surat-surat bukti pemilikan dan penguasaan 

tanah secara formal telah sah sehingga secara prosedural dapat digunakan sebagai 

sarana pembuktian hak atas bidang tanah bersangkutan guna dipakai sebagai dasar 

penerbitan sertipikat atau usulan pemberian hak kepada pejabat yang berwenang. 

Dalam berita acara dijelaskan dasar pengesahan, jumlah bidang-bidang tanah yang 

tidak ada keberatan, jumlah bidang-bidang tanah yang ada keberatan tetapi sudah 

dapat diselesaikan serta jumlah bidang-bidang tanah yang belum ada penyelesaian 

sampai dengan batas akhir pengumuman. Fungsi berita acara dimaksud adalah 

sebagai dasar untuk: a) pembukuan hak dalam buku tanah melalui penegasan 

konversi atau; b) pembukuan hak dalam buku tanah melalui pengakuan hak atau; c) 

pemberian hak (hak baru) atas tanah, jika tanahnya berstatus Tanah Negara.  

Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang 

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1), bukan merupakan alasan untuk menunda dilakukannya 

pembuatan berita secara hasil pengumuman data fisik dan data yuridis. Pengesahan 

sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pengesahan data fisik dan data yuridis 

bidang tanah sebagaimana adanya. Oleh karena itu data tersebut tidak selalu cukup 

untuk dasar pembukuan hak. Kadang-kadang data yang diperoleh hanya tepat 

untuk pembukuan hak melalui pengakuan hak berdasarkan pembuktian menurut 

Pasal 24 ayat (2). Kadang-kadang dari penelitian riwayat tanah ternyata bahwa 

bidang tanah tersebut adalah tanah Negara, yang apabila sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dapat diberikan kepada pemohon dengan sesuatu hak atas tanah. 

Proses berikutnya setelah masa pengumuman berakhir merupakan kegiatan 

pengesahan hasil ajudikasi dilakukan setelah jangka waktu pengumuman 14 hari 

terlewati. Berita acara pengesahan ini dikeluarkan berdasarkan Surat Pengumuman 

Data Fisik dan Data Yuridis yang telah dikeluarkan sebelumnya. Berita acara 

Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202) 

dipersiapkan per-bagian desa/kelurahan. Sebelum proses penyiapan berita acara, 

terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai: a) jangka waktu pengumuman; b) 
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ada atau tidaknya sanggahan, bantahan atau sengketa; serta c) kelengkapan 

dokumen-dokumen yang akan disahkan. Dengan telah ditandatanganinya berita 

acara pengesahan, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dan peta 

pendaftaran dipakai sebagai bahan untuk pemrosesan kegiatan ajudikasi tahapan 

lebih lanjut. 

  Dengan dibuatnya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data 

Fisik dan Data Yuridis berarti isi dokumen-dokumen yang disahkan berupa: risalah 

penelitian data yuridis, daftar isian 201C dan peta bidang-bidang tanah, serta surat-

surat bukti pemilikan dan penguasaan tanah secara formal telah sah sehingga secara 

prosedural dapat digunakan sebagai sarana pembuktian hak atas bidang tanah 

bersangkutan guna dipakai sebagai dasar penerbitan sertipikat atau usulan 

pemberian hak kepada pejabat yang berwenang. Dalam berita acara tersebut 

dijelaskan dasar pengesahan, jumlah bidang-bidang tanah yang datanya tidak ada 

yang mengajukan keberatan, jumlah bidang-bidang tanah yang ada keberatan tetapi 

sudah dapat diselesaikan serta jumlah bidang-bidang tanah yang belum ada 

penyelesaian sampai dengan batas akhir pengumuman.  

6. Kesimpulan Akhir Panitia  

Berdasarkan alat-alat bukti penguasaan/pemilikan tanah serta data fisik dan 

data yuridis hasil kegiatan pengumpulan data yang terekam dalam risalah dan peta 

bidang tanah dinyatakan benar adanya (sah), yaitu secara formal dengan membuat 

berita acara (daftar isian 202) selanjutnya Ketua Panitia Ajudikasi membuat 

kesimpulan akhir. Dalam membuat kesimpulan akhir dengan mempertimbangkan 

sanggahan/bantahan yang masuk serta upaya-upaya penyelesaian sengketa atau 

perselisihan. Perumusan kesimpulan akhir dilakukan dengan mencatat dalam ruang 

V Risalah, dilaksanakan setelah dibuatkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman 

Data Fisik dan Data Yuridis, dibuat oleh Ketua Panitia Ajudikasi (atas nama Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota).  

Kesimpulan akhir dimaksud merupakan hasil akhir dari tugas Panitia 

Ajudikasi, yang memuat pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar Kepala Kantor 

Pertanahan dalam mengambil keputusan mengabulkan dan/atau menolak penetapan 

hak atas tanah. Hal-hal yang disimpulkan adalah tentang siapa pemilik tanah 

(subyek hak), apa status tanahnya serta apa pertimbangan dalam proses pembukuan 

selanjutnya. Adapun alternatif pertimbangan-pertimbangan dimaksud yaitu: 1) 
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Pembukuan hak melalui penegasan koversi atau pengakuan hak, tanpa ada catatan 

keberatan dari pihak lain, sehingga penerbitan sertipikatnya dapat diproses; atau 2) 

Pembukuan hak melalui penegasan koversi atau pengakuan hak, tetapi dalam buku 

tanah diberi catatan ada keberatan dari pihak lain yang belum dapat diselesaikan, 

sehingga proses penerbitan sertipikat ditunda; atau 3) Mengusulkan  pemberian atau 

penolakan pemberian sesuatu hak kepada pejabat yang berwenang, jika merupakan 

tanah negara.  

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 

2018, maka data yuridis hasil inventarisisasi dianalisis serta dipublisitaskan oleh 

Panitia Ajudikasi menyangkut data kepemilikan yang menunjukkan hubungan 

hukum antara peserta dengan tanah obyek PTSL, yang dikelompokkan dalam 4 

(empat) kluster, yaitu: 

a. Kluster 1, yaitu bidang tanah (baik hak lama atas tanah dan/atau tanah negara) 

yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat;  

b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi 

syarat untuk diterbitkan sertipikat, namun terdapat perkara di Pengadilan 

dan/atau sengketa. Terhadap bidang tanah dalam kluster ini Panitia melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) Panitia dapat melakukan pembukuan hak 

dengan mengosongkan nama pemegang haknya; 2) Panitia menerbitkan 

sertipikat setelah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan 

amar putusannya menyatakan salah satu pihak sebagai yang berhak; atau 3) 

Kepala Kantor Pertanahan menandatangani dan menerbitkan sertipikat apabila 

putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap terbit setelah tahun anggaran 

kegiatan PTSL berakhir, tanpa mengganti buku tanah yang telah ditandatangani 

Ketua Panitia Ajudikasi.  

c. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat 

dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek 

haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri ini. Adapun bidang-bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat 

dibukukan dan diterbitkan sertipikat disebabkan karena: 1) Subyek/pemegang 

haknya adalah Warga Negara Asing, Badan Hukum Swasta, tidak diketahui 

pemiliknya, atau pemilik tanah tidak bersedia mengikuti PTSL; 2) Obyek 

tanahnya merupakan tanah P3MB, Prk.5, Rumah Golongan III, Obyek 
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Nasionalisasi, Tanah Ulayat, atau Tanah Absente; atau 3) Obyek tanah milik 

adat, namun dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap atau 

peserta tidak bersedia membuat SPPFBT. 

Terhadap tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat dimaksud 

dicatat dalam daftar tanah. Tahapan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah 

yang termasuk dalam Kluster 3 ini dilakukan dengan berpedoman pada Surat 

edaran Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2388/20.1-100/VIII/2018 tanggal 27 

Agustus 2018 perihal Percepatan Penyelesaian PTSL Tahun 2018.  

d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan 

sudah bersertipikat hak atas tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang 

sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat 

perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap. Kluster 4 ini merupakan kegiatan dalam rangka 

pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah 

administrasi desa/kelurahan secara lengkap.  

 

D. Latihan  

Contoh Kasus: 

Sutarno Lopez, tahun 1970 membeli tanah ladang (5000 M2) seharga 10 juta rupiah dari 

Sumantri, bertempat di Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa 

Tengah. Tahun 2007 Sutarno meninggal dan mempunyai 3 orang anak yaitu: Gunawan 

(35 tahun), Rumiarsih (33 tahun) dan Budi Mulyono (31 tahun). Seluruh tanah yang 

diperoleh dari membeli dimaksud diwariskan kepada Budi Mulyono. Atas penguasaan 

tanah tersebut, diajukan sertipikatnya melalui PTSL. 

 

Tugas: Coba saudara kaji dan diskusikan permohonan dimaksud: 

1. Dokumen data yurudis apa saja yang harus dilengkapi oleh pemilik dalam 

pensertipikatan melalui PTSL dimaksud. Jelaskan kenapa dokumen itu diperlukan? 

2. Coba saudara simulasikan bagaimana cara memperoleh data yuridis dimaksud? 

3. Coba saudara simulasikan pembuatan Risalah Penelitian Data Yuridisnya. 

4. Kendala apa yang dialami oleh masyarakat dalam hal permohonan untuk 

mensertipikatkan tanah yang bersangkutan berasal dari Tanah Negara? 



Pendaftaran Tanah II Page 111 
 

5. Bagaimana dalam memproses permohonan sertipikat tanah apabila berkas 

permohonannya tidak disertai alat bukti kepemilikan? 

6. Bagaimana apabila alat bukti kepemilikan tidak lengkap? Jelaskan. 

7. Diskusikan tentang status tanah dan alat bukti kepemilikan yang ada dalam 

masyarakat di wilayah saudara! 

8. Jelaskan kenapa dalam tugas pengolahan data yuridis dilakukan oleh panitia ? 

9. Jelaskan tahapan penyiapan pengumuman. 

10. Bagaimana cara agar dapat diperoleh keyakinan mengenai status kepemilikan suatu 

bidang tanah ? 

11. Dalam menganalisis riwayat tanah harus memperhatikan aspek umum maupun 

aspek pertanahannya. Apa maksud pernyataan  tersebut ? 

12. Jelaskan tahapan penyelesaian sanggahan atau bantahan. 

 

E. Rangkuman 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah disamping dilakukan kegiatan untuk 

pemastian obyek bidang tanah secara kadastral juga dilakukan penelitian riwayat tanah 

oleh Panitia Ajudikasi. Kegiatan lapangan ini berfungsi untuk memastikan subyek hak, 

macam hak, cara perolehan (alas hak), penggunaan dan pemanfaatan hak. Hasil 

penyelidikan riwayat tanah dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis guna 

bahan pertimbangan pejabat berwenang dalam memutuskan penetapan pemberian hak 

atau penegasan/pengakuan haknya. Walaupun Panitia hanya bertugas untuk 

memberikan pertimbangan, namun kedudukannya sangat strategis dalam upaya 

mewujudkan jaminan kepastian hukum. Hal ini disebabkan apabila data yang dihimpun 

oleh Panitia tidak benar, maka keputusan pejabat pasti juga akan keliru. Untuk itu 

keanggotaan panita tidak sekedar memenuhi aspek formal ex-officio saja tetapi memikul 

tanggungjawab yang besar. Demikian pula dalam hal pengisian daftar isian haruslah 

dilakukan secara benar, teliti serta memenuhi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. 

Dengan demikian hasil Puldadis berupa rekomendasi mengenai subyek, jenis hak 

serta kreteria alat bukti hak, dibahas dalam sidang Panitia guna menetapkan status 

hukum bidang tanah apakah termasuk tanah hak (bekas tanah adat) atau tanah negara. 

Disamping membahas status hukum hak atas tanah juga dikaji aspek-aspek pertanahan 

lainnya yaitu: riwayat penguasaan tanah, kepentingan orang lain, kepentingan umum, 



Pendaftaran Tanah II Page 112 
 

sosial dan keagamaan, aspek pengaturan penguasaan tanah serta aspek penatagunaan 

tanah.  

Hasil sidang yang merupakan kesimpulan sementara selanjutnya diumumkan 

sebagai upaya penerapan asas publisitas. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak ada 

sanggahan dilanjutkan dengan pengesahan data, pembuatan kesimpulan akhir tentang 

siapa pemilik, apa status tanahnya serta apa pertimbangan dalam proses pembukuan. 

Berdasarkan kesimpulan akhir tersebut, dilakukan tindakan (hukum) penetapan 

penegasan konversi, pengakuan hak atau mengusulkan pemberian atau penolakan 

pemberian hak atas tanah negara kepada pejabat yang berwenang. 

 

F. Evaluasi Materi Pokok 2 

Untuk Soal nomor 1 sampai dengan nomor 25, lingkarilah huruf ( B / S ) sesuai pilihan 

jawaban yang benar atau salah dari pernyataan berikut. 

1. ( B / S ) Sumber informasi awal yang valid mengenai penguasaan dan pemilikan 

tanah yang paling tepat dalam penyelidikan riwayat tanah adalah aparat 

desa/kelurahan letak tanah. 

2. ( B / S )  Data yuridis adalah dasar atau alas hak atas bidang tanah yang sudah 

didaftar dalam buku tanah. 

3. ( B / S ) Semua hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA dapat diterbitkan 

sertipikatnya melalui PTSL. 

4. ( B / S ) Pengumpulan data yuridis pada hakekatnya hanya merupakan kegiatan 

untuk mengumpulkan alas hak atas tanah. 

5. ( B / S )  Hasil penyelidikan riwayat tanah oleh satgas yuridis wajib dituangkan 

dalam risalah penelitian data yuridis. 

6. ( B / S ) Risalah penelitian data yuridis hanya berisi data lapangan yang merupakan 

gambaran penguasaan tanah seperti apa adanya. 

7. ( B / S ) Agar bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pejabat mempunyai 

validasi tinggi, maka keanggotaan Panitia A haruslah memenuhi aspek 

formal ex-officio.  

8. ( B / S ) Yang menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis adalah kepala 

kantor pertanahan setempat. 

9. ( B / S ) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tanah Panitia/petugas pengumpul 

data yuridis wajib didampingi pemilik tanah atau kuasanya. 
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10. ( B / S ) Agar informasi riwayat tanah dari penelitian lapangan lebih rapi maka 

harus ditulis di kantor dengan menggunakan komputer. 

11. ( B / S ) Alat bukti lengkap apabila tidak ada dokumen antara lain Grosse Akta Hak 

Eigendom yang dikonversi Hak Milik, Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, 

pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.  

12. ( B / S ) Dalam hal bukti kepemilikan tanah tidak lengkap, tidak dapat dilengkapi 

dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tertulis tentang penguasaan fisik 

bidang tanah dengan iktikad baik oleh yang bersangkutan. 

13. ( B / S ) Berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 

(dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan 

dan para pendahulu-pendahulunya dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan, dengan 

dilengkapi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. 

14. (B /S ) Tahun 1977 Badu memiliki sebidang tanah tegalan yang diperoleh melalui 

pembelian dari Wisnu, dapat disebut perolehan secara derivatif.  

15. ( B/ S ) Bukti berupa Grosse Akta Hak Eigendom yang telah dibubuhi catatan 

adanya konversi saat ini dapat didaftarkan melalui proses pemberian hak 

atas tanah negara. 

16. ( B / S ) Dalam pengumpulan data yuridis petugas seharusnya meminta keterangan 

tambahan dari saksi-saksi lainnya. 

17. ( B / S ) Terhadap permohonan sertipikat yang berasal dari tanah negara maka alat 

buktinya disebut sudah lengkap jika sudah memenuhi syarat sebagaimana 

Pasal 24 ayat 1 PP 24 Tahun 1997. 

18.  (B / S ) Tahun 1959 Anton menjual tanah kepada Rina. Selanjutnya Tahun 2007 

diajukan sertipikat, maka salah satu syaratnya adalah harus ada akta yang 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

19. ( B / S) Pada waktu Panitia Ajudikasi memeriksa tanah, ternyata ada pihak lain 

yang menempati rumah dengan cara sewa selama 1 tahun, maka hal 

tersebut tidak perlu dicantumkan dalam risalah pemeriksaan tanah karena 

pihak dimaksud hanya menyewa dengan jangka pendek.  

20. (B / S ) Alamat tempat tinggal pemohon sertipikat diperlukan dalam kaitannya 

dengan pertimbangan dari aspek pengaturan penguasaan tanah. 
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21. ( B / S ) Peromohonan sertipikat harus ditolak jika pada waktu penelitian ternyata 

tanah negara yang dimohon sertipikat tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang. 

22.  ( B / S ) Permohonan sertipikat yang berasal dari tanah milik adat harus ditolak jika 

pada waktu pemeriksaan tanah ternyata tanahnya berada pada daerah yang 

belereng lebih dari 40 %. 

23. ( B / S ) Kesimpulan akhir dibuat setelah data fisik dan data yuridis disahkan 

dengan membuat berita acara pengesahan yaitu daftar isian 202.  

24. ( B / S ) Dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap, pembuatan berita acara 

pengesahan perlu ditunda jika data belum lengkap atau masih ada 

keberatan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.  

25. ( B / S ) Setelah dibuat kesimpulan akhir terhadap tanah negara dapat dilakukan 

pembukuan hak atas bidang tanah dalam buku tanah.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi Pokok 3 

yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali; 

80 – 90 %    =  Baik; 

70 – 80 %    =  Cukup 

     ≤ 70  %   =  Kurang 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

IV 
PENETAPAN HAK ATAS TANAH 

 

 

 

Selamat,……..  

Anda telah mempunyai bekal kemampuan dalam pengumpulan dan interpretasi data 

yuridis yang cukup setelah mendalami modul-modul sebelumnya. Kemampuan tersebut 

sangat bermanfaat untuk melanjutkan kegiatan tahap berikutnya yaitu proses penetapan 

hak (lihat Gambar 4) pada pembahasan Modul IV ini. 

 

Sebidang tanah dapat dimiliki oleh seseorang, atau oleh pihak lain atau ditempati 

pihak ketiga. Pemilikan tanah merupakan hak untuk menikmati/memanfaatkan, 

menggunakan, mengalihkan atau menyewakannya. Hak menurut filosofi hukum adat 

merupakan kewenangan, kekuasaan dan kemampuan orang untuk bertindak atas benda 

(Herman Soesangobeng, 2005). Pemilikan menyiratkan kekuasaan fisik sebidang tanah 

berkaitan dengan hak keperdataan, sedangkan penguasaan merupakan fakta pada suatu 

saat. Diduduki dan digunakannya tanah mungkin merupakan suatu pemilikan, tetapi ini 

bukan bukti apabila tidak ada bukti hak atas tanah.  

Pendudukan tanah (adverse) di beberapa negara tidak menimbulkan keributan, 

setelah beberapa waktu menimbulkan akuisisi (acquisition) sepenuhnya dari hak atas 

tanah. Sebagian pihak memaknai akuisisi secara keliru yaitu sebagai suatu pencurian tanah. 

Perolehan hak melalui cara akuisisi merupakan proses sah untuk menciptakan rasa aman 

bagi pemilik yang tidak mampu membuktikan pemilikan semula. Hak kepemilikan atas 

tanah dalam teori hukum Romawi lahir berdasarkan suatu proses pertumbuhan yang 

Gambar 4: Alur Penetapan Hak 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 3: Setelah mempelajari Modul IV ini Anda diharapkan 

mampu untuk merancang model penetapan hak berdasarkan bukti-bukti pemilikan penguasaan 

tanah sesuai peraturan perundang-undangan 
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dimulai dari pendudukan (adverse) dan penguasaan nyata sampai pada pengakuan melalui 

keputusan pemerintah oleh Negara. Seseorang awalnya secara nyata (de facto) menguasai 

fisik bidang tanah, diakui memiliki hak kepunyaan (jus possessionis). Selanjutnya dalam 

perjalanan waktu yang cukup lama tanpa sengketa maka hak kepunyaan tersebut mendapat 

pengakuan hukum lebih kuat (jus possidendi). Bila pemerintah memberi pengakuan sah 

terhadap hak kepunyaan jus possessionis berubah memiliki kekuatan hukum de jure. 

Proses dari de facto menjadi de jure disebut hak milik sebagai hak pribadi yang tertinggi 

(Herman Soesangobeng, 2012).
 
Penguasaan atau pendudukan bidang tanah yang tidak 

menimbulkan permasalahan dan diakui oleh komunitas akan melahirkan hak kepemilikan. 

Seseorang yang mempunyai hak kepunyaan/kepemilikan (jus possessionis) diakui sah oleh 

pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sebelum berlakunya UUPA, lahirnya kepemilikan 

tanah melalui proses pertumbuhan berdasarkan interaksi tiga unsur utama yaitu: 1) 

penguasaan nyata untuk didiami dan dikelola; 2) pengaruh lamanya waktu; dan 3) 

pewarisan. Penguasaan nyata dapat melalui cara individualisasi hak ulayat, membuka 

hutan atau hadiah dari raja. 

 Pengakuan pemerintah terhadap hak kepemilikan/kepunyaan tanah dalam 

pelaksanaannya dapat diakui sebagai tanah adat atau sebagai tanah yang dikuasai negara. 

Dalam hal pemerintah mengakui sebagai tanah adat, maka hak kepemilikan tersebut sudah 

lahir/melekat HM atas tanah menurut UUPA. Untuk menjamin kepastian hukumnya, 

terhadap kepemilikan tanah dimaksud dapat didaftar di kantor pertanahan setempat. 

Sedangkan jika tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai negara atau lebih dikenal 

dengan istilah tanah negara, maka pemilik tanah harus mengajukan permohonan untuk 

memperoleh hak atas tanah. Terhadap pemilikan dimaksud, dapat diberikan hak atas tanah 

kepada pemohon bila memenuhi persyaratan tertentu, selanjutnya diterbitkan surat 

keputusan pemberian hak atas tanah. Setelah dilakukan pendaftaran maka hak atas tanah 

(hak kepemilikan) akan lahir setelah dicatat pada buku tanah di kantor pertanahan. 

Menurut Pasal 22 UUPA ditentukan bahwa terjadinya hak milik menurut: a) 

hukum adat, b) penetapan Pemerintah, dan c) ketentuan Undang-undang. Pertama, 

terjadinya hak milik menurut hukum adat misalnya melalui pembukaan tanah. Agar supaya 

dalam pembukaan tanah adat tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan 

Negara, maka cara ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai saat 

ini peraturan dimaksud belum terealisasi.  Kedua, hak atas tanah dapat terjadi menurut cara 

dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimaksudkan untuk tanah-



Pendaftaran Tanah II Page 117 
 

tanah yang berasal dari tanah Negara melalui lembaga pemberian hak. Ketiga, terjadinya 

hak melalui undang-undang, artinya hak atas tanah tersebut ada karena ketentuan undang-

undang (dalam hal ini UUPA) melalui lembaga konversi.  

Terjadinya hak milik yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b telah 

banyak dilaksanakan oleh kantor pertanahan, namun terjadinya hak milik menurut hukum 

adat sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur. Akibatnya banyak 

kantor pertanahan kesulitan untuk menyatakan bahwa pemilikan tanah seseorang itu 

sebagai tanah adat. Misalnya di luar Jawa, masyarakat yang membuka hutan dan sudah 

turun temurun menguasai tanah, jarang tanah tersebut diakui oleh Pemerintah sebagai 

tanah adat.  

 

 

 

A. Penetapan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 UUPA 

disebutkan bahwa terjadinya hak atas tanah  salah satunya adalah melalui penetapan 

Pemerintah. Penetapan Pemerintah tersebut dilakukan terhadap obyek tanah yang 

statusnya berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Isi dari penetapan 

Pemerintah tersebut adalah pemberian/penetapan hak atas tanah kepada subyek hak 

(perseorangan atau badan hukum) dengan obyek suatu bidang tanah tertentu. Menurut 

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (Permeneg Agraria/ 

Kepala BPN) Nomor 3 tahun 1999 junto Pasal 1 angka 8 Permeneg Agraria/Kepala 

BPN Nomor 9 tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberian hak 

atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah 

Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk 

pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. 

Dalam realitasnya, proses penetapan Pemerintah berupa penetapan hak atas 

tanah, terdapat pemberian hak tanpa didahului adanya bukti penguasaan tanah, 

misalnya pemberian hak dalam rangka program redistribusi tanah obyek landreform. 

Guna pendaftaran haknya, maka hak atas tanah tersebut dibuktikan dengan penetapan 

pemberian hak yang prosesnya cukup melalui usulan dari Kepala Desa/Lurah tentang 

petani penggarap yang berhak menerima redistribusi tanah. Disamping itu, terdapat 

penetapan hak yang didahului dengan permohonan yang ada bukti hubungan hukum 

Ingat…. !!!!! dalam praktek, adanya hak atas tanah dapat melalui: 

  Penetapan pemberian hak (baru) atas Tanah Negara;  

  Penetapan konversi (penegasan/pengakuan hak) atas hak lama. 
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antara orang dengan tanah yang merupakan bukti penguasaan atas tanah (hak 

keperdataan). Bukti penguasaan tanah ini dapat diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang atau pernyataan dari orang yang menguasai tanah sejak awal (dan/atau 

terdapat peralihan) dari penggarap sebelumnya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP Nomor 24 tahun 1997, pemberian hak atas 

tanah termasuk dalam kategori pembuktian hak baru. Pembuktian hak baru tersebut 

didahului dengan suatu penetapan pemberian hak atas tanah dari pejabat yang 

berwenang memberikan hak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Obyek tanah yang dapat diperlakukan dengan proses pemberian hak adalah 

atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Dengan 

mengacu pada Pasal 2 UUPA, meskipun tidak secara tegas diatur, akan tetapi 

wewenang untuk memberikan hak-hak atas tanah dimaksud adalah Negara cq. 

Pemerintah dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN. Hal penting yang perlu 

diperhatikan terkait dengan pemberian hak adalah ketentuan mengenai kewenangan 

pemberian hak serta tata cara pemberian haknya sebagaimana bahasan berikut.  

1. Kewenangan Penetapan Pemberian Hak  

Pada prinsipnya karena status tanah merupakan tanah Negara maka baik 

pada masa pemerintah Hindia Belanda maupun pada masa pemerintahan RI, 

wewenang pemberian hak atas tanah negara ada pada Negara, yang pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal. Setelah merdeka 

wewenang pemberian hak atas tanah negara ada pada Menteri selaku pejabat 

Negara yang mendapatkan wewenang pendelegasian dari Presiden. Selanjutnya 

menteri atau pejabat yang memperoleh delegasi dari Presiden melimpahkan tugas 

dan wewenang tersebut kepada pejabat jajaran dibawahnya. Dalam UU No. 7 

Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria diberikan kepada: a. 

Gubernur Jenderal dan Menteri Dalam Negeri; b. Gubernur, Residen, Bupati, 

Walikota, Wedana, dan pejabat pamong praja, termasuk tugas dan wewenang yang 

menurut sesuatu peraturan atau keputusan telah ada atau telah diserahkan kepada 

sesuatu badan penguasa, dengan berlakunya undang-undang ini beralih kepada 

Menteri Agraria (sekarang Menteri ATR/Kepala BPN). 

Oleh karena urusan pertanahan adalah urusan pemerintahan pusat, sehingga 

kewenangan pemberian hak merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.  
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Namun untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dalam pemberian hak atas 

tanah, sebagian kewenangan dimaksud dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya. 

Pelimpahan kewenangan dimaksud  awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas 

Tanah, yang telah berubah beberapa kali dan terakhir dikeluarkan Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 junto Peraturan Menteri 

ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017.  

Berdasarkan peraturan dimaksud ditentukan bahwa: (1) dengan peraturan ini 

kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, 

dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota; (2) pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah 

dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegasan bahwa tanah yang 

akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah Negara; dan 

(3) dalam hal tidak ditentukan secara khusus dalam pasal atau ayat yang 

bersangkutan, maka pelimpahan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan ini 

hanya meliputi kewenangan mengenai hak atas tanah Negara yang sebagian 

kewenangan mengusai dari Negara tidak dilimpahkan kepada instansi atau badan 

lain dengan hak pengelolaan. 

 

2. Prosedur Penetapan Pemberian Hak  

Jika ada masyarakat yang mempunyai sebidang tanah negara (yang tidak 

termasuk hak lama atas tanah) bertanya pada Anda, bagaimana cara mengurus 

sertipikat atas tanah yang sudah dikuasainya sejak lama dimaksud? Apa yang harus 

dilakukan? Untuk itu, pembahasan berikut ini dapat digunakan untuk menjawab 

pertanyaan masyarakat dimaksud.  

 

      

Penetapan Hak 

 

 

 

Gambar 5: Ilustrasi Penetapan Hak 

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013, pemberian 

hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah 

Pajak 

Akta Jual 
Beli Keterangan 

Waris 
KTP 
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negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta 

pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. Tata cara pemberian hak atas tanah negara 

dapat melalui pemberian hak secara individual atau pemberian hak secara kolektif. 

Pemberian hak secara individual merupakan pemberian hak atas sebidang tanah 

kepada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang 

atau badan hukum, secara bersama sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan 

dengan suatu penetapan pemberian hak. Sedangkan pemberian hak secara kolektif 

merupakan pemberian hak atas beberapa bidang tanah, masing-masing kepada 

seseorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum 

sebagai penerima hak yang dilakukan dengan suatu penetapan pemberian hak. 

Adapun prosedur pemberian hak milik menurut PMNA/Kepala BPN No. 9 

Tahun 1999 antara lain: 

a. Sebagai langkah awal tata cara dalam pemberian hak adalah adanya surat 

permohonan, diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor 

Pertanahan. Adapun berkas permohonan memuat antara lain: 1) Keterangan 

mengenai identitas Pemohon yaitu apabila perorangan: nama, umur, 

kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai 

istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; Dalam keterangan 

tersebut harus dilampiri dengan foto copy surat bukti identitas, surat bukti 

kewarganegaraan RI. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta, 

tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang 

berwenang, fotocopy akta peraturan pendirian dan salinan surat keputusan 

penunjukkannya; 2) Keterangan mengenai tanah yang meliputi data fisik dan 

data yuridis. Data yuridis yaitu sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti 

pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari 

Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat 

bukti perolehan tanah lainnya, sedangkan data fisik yaitu: surat ukur, gambar 

stuasi dan IMB; 3)  Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas 

dan status tanah-tanah yang telah dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon; 

dan 4) Sebagai wujud formal permohonan ditandai dengan penanda-tanganannya 

oleh pemohon atau kuasanya dan mencantumkan nama yang menanda-tangani. 

b. Setelah berkas (termasuk biaya) permohonan tersebut diterima, maka Kepala 

Kantor Pertanahan, memerintahkan kepada Panitia A untuk melakukan 
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pemeriksaan tanah (data yuridis) dan petugas ukur (pengumpulan data fisik) 

guna mengambil pertimbangan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan 

Tanah (lihat kembali Modul III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Berdasarkan pertimbangan dari Panitia, selanjutnya Pejabat yang berwenang 

(lihat bahasan angka 1 di tas) dapat menetapkan atau menolak permohonan hak 

tersebut. Sebelum dilakukan penetapan oleh Pejabat, perlu diperhatikan 

pegkajian dan pendalaman perolehan tanah/alas hak serta memastikan tanah 

yang dimohon: 1) berada di luar kawasan hutan; 2) bukan merupakan aset 

Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/BUMN/BUMD, 3) bukan areal 

kuasa pertambangan, atau 4) bukan situ/danau dan apabila terdapat kayu agar 

dilengkapi dengan izin pemanfaaan kayu dari intansi yang berwenang, maupun 

5) ketentuan perpajakannya. Untuk pemberian HGB skala besar perlu dilengkapi 

rencana penggunaan tanah (site plan) untuk meneliti rasionalisasi antara 

penggunaan tanah dan luas tanah, kesesuaian tata ruang. Pastikan riwayat tanah 

tidak terputus dan didukung data yuridis yang sahih. 

d. Keputusan Pemberian Hak atau Keputusan Penolakan tersebut disampaikan 

kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin 

sampainya keputusan kepada yang berhak, dan salinannya disampaikan ke 

Kantor Pertanahan. Dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB merupakan jenis pajak yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dalam 

Ingat…Inti Bab III, Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis adalah: 

 Suatu permohonan hak dapat dinilai layak untuk diproses menurut 

hukum jika subjek pemohon dapat membuktikan secara hukum 

bahwa yang bersangkutan adalah pihak satu-satunya yang berhak 

atas tanah yang dimohon. 

 Penilaian terhadap pembuktian dilakukan oleh petugas bertitik tolak 

kepada riwayat perolehan tanah secara sah dan dapat 

dipertanggung jawabkan.  

 Pembuktian riwayat asal usul tanah: jika aspek hukum perdata telah 

memenuhi syarat, penilaian dilanjutkan pada aspek hukum 

administrasi pertanahan, yaitu: peruntukan dan penggunaan serta 

pemilikan/penguasaan tanah. 

 Penilaian dimaksud dituangkan dalam Risalah Penelitian Data 

Yuridis/Risalah Panitia A/B.  



Pendaftaran Tanah II Page 122 
 

setiap surat keputusan pemberian hak atas tanah tetap mencantumkan kewajiban 

BPHTB terutang bagi yang terkena sesuai dengan peraturan perundangan. 

3. Format dan Rigister Penetapan Hak Atas Tanah 

Pembahasan angka 2 di atas, dijelaskan bahwa pembuatan alat bukti tertulis 

(alat bukti otentik) dalam bidang hukum publik (wujudnya surat penetapan/ 

keputusan) pemberian hak, dikeluarkan oleh dan menjadi kewenangan Pejabat Tata 

Usaha Negara, dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN yang sebagian dilimpahkan 

(didelegasikan) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan. 

Sedangkan wujud formal bentuk surat keputusan pemberian hak diatur dalam 

ketentuan Peraturan Kepala BPN RI No. 8 Tahun 2009 (diganti dengan Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional). Ruang lingkup 

Peraturan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian ATR/BPN selain meliputi 

pengaturan kewenangan dalam penandatanganan, juga mengatur jenis dan format 

naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo, kop surat, penomoran dan 

kodefikasi, cap dinas, dan sebagainya.  

Berdasarkan pengklasifikasiannya, Keputusan merupakan naskah dinas 

arahan yaitu naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan 

yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan 

setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, 

penetapan dan penugasan. Adapun bentuk naskah dinas arahan yang meliputi: 

Peraturan, Keputusan, Instruksi, Pedoman, Surat Edaran, Petunjuk, dll. Jenis Naskah 

Dinas Penetapan hanya ada satu macam yaitu Keputusan. Keputusan adalah naskah 

dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan 

merupakan pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini pemberian hak atas tanah.  Dengan 

demikian, dalam rangka penetapan hak atas tanah wajib dibuat dalam suatu naskah 

dinas berupa surat keputusan pemberian hak jika berasal dari tanah negara atau surat 

keputusan penegasan hak atau surat keputusan pengakuan hak untuk tanah hak lama.  

Fungsi dari surat keputusan pemberian hak tersebut adalah sebagai tanda 

bukti kepemilikan bahwa seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas suatu 

bidang tanah. Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh 

Badan/Pejabat Tata Usaha berfungsi sebagai dasar atau alas hak pengakuan formal 

dari Negara terhadap seorang atau badan hukum atas sebidang tanah yang 
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dikuasainya. Kenapa demikian, karena untuk dapatnya sesorang atau badan hukum 

memiliki atau menguasai hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara harus 

memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diuraikan dalam surat keputusan tersebut. 

Bilamana syarat dan kewajiban dipenuhi maka harus didaftarkan agar memperoleh 

tanda bukti kepemilikan yang berupa sertipikat. Berdasarkan Peraturan Menteri 

tersebut, susunan surat keputusan pemberian hak memuat bagian-bagian yaitu:  

a. Kepala. Bagian Kepala Keputusan terdiri dari: kop naskah dinas, Tulisan 

Keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, nomor Keputusan, kata 

penghubung “tentang”,  judul Keputusan, nama jabatan pejabat yang menetapkan 

Keputusan, diakhiri dengan tanda baca koma.  

b. Konsiderans. Bagian Konsiderans Keputusan terdiri dari: kata Menimbang dan 

kata Mengingat. Apabila diperlukan, dalam kansiderans dapat ditambahkan 

diktum membaca atau memperhatikan, sesuai dengan keperluan.  

c. Diktum. Bagian diktum Keputusan berisi kata memutuskan diikuti kata 

menetapkan dan substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata 

menetapkan. Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan 

Salinan dan Petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

d. Batang Tubuh. Sistematika dan cara penulisan Batang Tubuh Keputusan sama 

dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan 

diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan 

bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.  

e. Kaki. Bagian Kaki Keputusan terdiri dari: (1) tempat dan tanggal penetapan 

Keputusan; (2) jabatan pejabat yang menetapkan; (3) Nama lengkap pejabat yang 

menandatangani Keputusan.  

Naskah asli dan salinan keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai 

arsip. Pembubuhan dan tata letak paraf,  penggunaan cap dinas bernomor seri diatur 

dalam Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN No. 4/SE-100/IV/2017. Disamping 

itu, juga diatur mengenai Kode atau Rigister Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. 

Secara sederhana register berarti buku catatan atau daftar (nama dan 

sebagainya) yang disusun secara bersistem dan menurut abjad. Demikian juga halnya 

dalam penomoran serta pemberian kode Naskah Dinas dilakukan oleh unit kerja yang 

tugas dan fungsinya di bidang persuratan dan kearsipan kecuali ditentukan lain oleh 

ketentuan khusus. Penomoran naskah dinas dilakukan secara berurutan dalam satu 
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tahun takwin. Dibelakang normor urut ditulis jenis (disingkat Kep untuk naskah 

dinas Keputusan) dan kode naskah dinas, bulan dan tahun dibuatnya naskah dinas 

(yang masing-masing kode disambungkan dengan menggunakan garis miring).  

 

 

Adapun kode identifikasi unit kerja untuk penomoran pada naskah dinas 

(termasuk Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah) adalah: 

a. Kode Identifikasi Unit Kerja untuk Penomoran pada Naskah Dinas di lingkungan 

Kementerian ATR/BPN menyesuaikan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

Nomor 8 Tahun 2015 menggunakan angka yaitu:  

 400 untuk Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;  

 19. untuk Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang;  

 19.2 untuk Subdirektorat Penetapan HM, HGB dan HP; 

b. Kode Identifikasi Unit Kerja untuk Penomoran pada Naskah Dinas di Kantor 

Wilayah BPN, menyesuaikan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri 

ATR/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 adalah:  

 300 untuk Bidang Hubungan Hukum Pertanahan; 

 8 untuk Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat; 

c. Kode Identifikasi Unit Kerja untuk Penomoran pada Naskah Dinas di Kantor 

Pertanahan, menyesuaikan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri 

ATR/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 adalah: 

 300, untuk Seksi Hubungan Hukum Pertanahan; 

 6, untuk Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat. 

4. Penyederhanaan Format Keputusan Pemberian Hak pada PTSL 

Jika Anda memperhatikan prosedur penetapan hak tersebut angka 2 di atas, 

terlihat tahapannya panjang dan birokratis. Pemohon mengajukan permohonan, 

dicatat dalam daftar permohonan, penunjukan Panitia A, Panitia melakukan 

Pemeriksaan Lapangan, Sidang, pembuatan Risalah Panitia A dan Risalah 

Pengolahan Data, dan Pembuatan Surat Keputusan Pemberian Hak. Prosedur tersebut 

diatur dalam PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999. Namun dalam kegiatan PTSL 

terdapat kebijakan dengan menyederhanaan prosedur dan formal bentuk keputusan 

Format nenulisan nomor/register: 
NOMOR .…/Kep-..../…/...... 
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pemberian hak. Berdasarkan ketentuan pelimpahan kewenangan pemberian hak 

maka dalam PTSL Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan menetapkan 

pemberian HM, HGB, dan HP atas tanah negara, diatur dalam Pasal 66 (1)  PMNA/ 

Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 junto Pasal 26 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

Nomor 6 Tahun 2018 yang menentukan bahwa: “Dalam hal bidang tanah data fisik 

dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah 

(Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, maka 

berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti 

dengan: a. …. dst …… c. mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang 

tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada 

Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian 

HM/HGB/HP (Sistematik) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data 

Yuridis, DI 201B dan DI 201C, serta peta bidang tanah. 

Berdasarkan usulan tersebut, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan 

menetapkan Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan secara kolektif dan 

memberikan catatan pada halaman terakhir Daftar Usulan Pemberian HM/HGB/HP 

(DI 310) berdasarkan usulan dari Ketua Panitia Ajudikasi (Pasal 27 Permen 

ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018). Penetapan Keputusan dimaksud, tidak perlu 

dibuatkan surat keputusan sebagaimana biasanya, tetapi cukup dengan memberi 

catatan pada halaman terakhir DI 310 (lihat box) berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 

tentang ... dan memperhatikan DI 310 Nomor ... tanggal …..., dengan ini saya selaku 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ......, memutuskan:  

a. memberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dengan jangka waktu ….. 

tahun kepada sdr .......... dkk atas bidang-bidang tanah yang mempunyai NIB 

sebagaimana yang tercantum pada DI 310 nomor ...... tanggal .....….. nomor urut 

........... s/d ............  

b. Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada angka 1 

berlaku sejak hak tersebut didaftar pada buku tanah.  

c. Masing-masing penerima hak diwajibkan membayar BPHTB sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

KEPALA KANTOR PERTANAHAN 

KABUPATEN/KOTA  

                          (.................................)  
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Dalam penyelesaian pemberian hak atas tanah Negara ini tidak (lagi) 

dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia A. Penetapan pemberian hak 

dikeluarkan secara kolektif dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

sejak diterimanya usul pemberian hak dari Ketua Panitia Ajudikasi. Ketua Panitia 

Ajudikasi mengusulkan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah negara 

secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan
15

 setempat atau pejabat yang 

berwenang. Setelah penetapan pemberian hak ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Pertanahan, DI 310 yang di halaman terakhir memuat keputusan pemberian hak 

tersebut, diserahkan kembali kepada Ketua Panitia Ajudikasi untuk dijadikan dasar 

pendaftaran hak atas tanahnya. Pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah Negara 

dilaksanakan berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan 

sebagaimana DI 310 yang di halaman terakhir memuat keputusan pemberian hak 

tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh).  

 

B. Penetapan Hak Melalui Konversi (Penegasan/Pengakuan Hak Atas Tanah) 

1. Pengertian Konversi Hak Lama Atas Tanah 

Setelah keluarnya UUPA, banyak perubahan yang terjadi dalam ketentuan 

hak-hak atas tanah. Salah satunya adalah diadakan konversi hak atas tanah, 

terhadap hak-hak tanah menurut KUHP Perdata Barat dan tanah-tanah yang tunduk 

kepada Hukum Adat, untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan 

UUPA. Hak-hak ini dikonversikan, karena tidak sesuai dengan jiwa Hukum Agraria 

Nasional, yaitu  karena sifatnya yang feodalis. Berdasarkan hasil diskusi dengan 

beberapa pelaksana PTSL di Provinsi NTT tahun 2018, dalam memproses sertipikat 

tanah masyarakat umumnya melalui penetapan pemberian hak. Hampir tidak 

dijumpai proses konversi hak-hak lama atas tanah, karena setiap peralihan hak 

dimaknai sebagai pelepasan hak.  

Contoh kasus, jika sejak awal (misalnya tahun 1970) tanah digarap oleh A, 

dan saat ini (tahun 2018) tanah itu masih digarap oleh A, maka tanah dimaksud 

                                                 
15

 lihat Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak 

Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah junto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas 

Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. 
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dimaknai sebagai tanah adat, sehingga dalam penerbitan sertipikat melalui lembaga 

konversi. Sedangkan jika saat ini tanah tersebut sudah beralih kepada pihak lain 

(misalnya B), baik melalui jual beli, waris atau peralihan lainnya, dimaknai sebagai 

tanah negara, sehingga diproses melalui lembaga pemberian hak dengan alasan 

telah terjadi pelepasan hak. Proses tersebut hampir sama dijumpai dalam 

pelaksanaan PTSL di Kalimantan Tengah, semua prosesnya melalui penetapan 

pemberian hak dan tidak ada yang melalui proses konversi hak-hak lama, karena 

otoritas pertanahan setempat menganggap semua tanah di provinsi dimaksud 

merupakan tanah negara. Dari contoh tersebut, ternyata pemahaman tentang 

konversi hak atas tanah ini menimbulkan permasalahan dalam proses 

pensertipikatan. Misalnya: apa dan bagaimana cara mengkonversi hak-hak atas 

tanah. Berdasarkan hal inilah, berikut ini dibahas mengenai lembaga konversi hak 

atas tanah menurut UUPA. 

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian konversi yaitu: A.P. 

Parlindungan (1990: 1) menyatakan: “Konversi itu sendiri adalah pengaturan dari 

hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari 

UUPA”. Boedi Harsono (1968: 140) menyatakan: “Konversi adalah perubahan hak 

yang lama menjadi satu hak yang baru menurut UUPA”. Dengan demikian, 

konversi hak-hak atas tanah adalah penggantian/perubahan hak-hak atas tanah dari 

status yang lama yaitu sebelum berlakunya UUPA menjadi status yang baru, 

sebagaimana diatur menurut UUPA itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan 

hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA adalah hak-hak atas tanah yang 

diatur dan tunduk pada hukum adat dan hukum Barat (BW/Burgerlijk Wetboek). 

Terhadap pelaksanaan konversi Parlindungan, memberikan komentar: “Bahwa 

pelaksanaan konversi itu sendiri merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sangat 

drastis, oleh karena sekaligus ingin diciptakan berkembangnya suatu unifikasi 

hukum keagrariaan di tanah air kita, sunggupun harus diakui persiapan dan 

peralatan, perangkat hukum maupun tenaga trampil belumlah ada sebelumnya”. 

Bagian kedua UUPA telah mengamanatkan perombakan yang mendasar terhadap 

sistem-sistem agraria yang merupakan suatu pengakuan adanya jenis-jenis hak atas 

tanah lama, walaupun hak tersebut perlu disesuaikan dengan hak-hak yang ada 

dalam UUPA, sehingga tidak bertentangan dengan jiwa dan filosofi yang 

terkandung dalam UUPA.  
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Dengan diberlakukannya UUPA yang menganut asas unifikasi hukum 

agraria, maka hanya ada satu sistem hukum untuk seluruh wilayah tanah air. Oleh 

karena itu, hak-hak atas tanah yang ada sebelum UUPA harus disesuaikan atau 

dicari padanannya dengan jenis hak yang terdapat dalam UUPA melalui lembaga 

konversi. Tujuan konversi hak-hak atas tanah menurut UUPA disamping untuk 

terciptanya unifikasi hukum pertanahan dengan mengakui hak-hak atas tanah 

terdahulu untuk disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di dalam UUPA dan 

untuk menjamin kepastian hukum, juga bertujuan agar hak-hak atas tanah itu dapat 

mengakselerasi terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana cita-cita 

Pasal 33 ayat (3)UUD 1945.  

2. Landasan Hukum Pelaksanaan Konversi Hak Lama Atas Tanah 

Landasan hukum konversi terhadap hak-hak atas tanah sebelum berlakunya 

UUPA adalah Bagian Kedua dari UUPA “tentang Ketentuan-ketentuan Konversi” 

mulai dari Pasal I sampai dengan Pasal IX. Konversi tanah-tanah yang tunduk 

kepada hukum adat dan sejenisnya diatur dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII 

Ketentuan-ketentuan Konversi. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan konversi yang 

dimaksud UUPA, dipertegas dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 

1960 tentang Pelaksana Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, 

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan 

Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-

Hak Indonesia Atas Tanah, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 serta PP 

Nomor 24 Tahun 1997. 

3. Objek Konversi Hak Lama Atas Tanah 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sebelum berlakunya UUPA, hak 

atas tanah terdiri dari hak-hak yang tunduk pada hukum adat dan hak-hak yang 

tunduk pada hukum Barat. Adapun hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum 

adat antara lain: a) Hak agrarisch egeidom. Lembaga agrarisch egeidom ini adalah 

usaha dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu untuk mengkonversi tanah hukum 

adat, baik yang berupa milik perorangan maupun yang ada hak perorangannya pada 

hak ulayat dan jika disetujui sebagian besar dari anggota masyarakat pendukung 

hak ulayatnya, tanahnya dikonversikan menjadi agrarisch egeidom; b) Tanah hak 
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milik, hak yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini. Istilah 

dan lembaga-lembaga hak atas tanah ini merupakan istilah lokal yang terdapat di 

Jawa dan Bali; c) Grant Sultan, yang terdapat di daerah Sumatra Timur terutama di 

Deli yang dikeluarkan oleh Kesultanan Deli termasuk bukti-bukti hak atas tanah 

yang diterbitkan oleh para Datuk yang terdapat di sekitar Kotamadya Medan. 

Disamping itu masih ada lagi yang disebut grant lama yaitu bukti hak tanah yang 

juga dikeluarkan oleh Kesultanan Deli; d) Landrerijen bezitrecat, altijddurende 

erfpacht, hak-hak usaha atas bekas tanah partikelir; dan e) Ganggam bauntuik, 

anggaduh, bengkok, lungguh, pituas dan lain-lain. Konversi juga diperlakukan 

terhadap tanah-tanah bekas Hak Barat, seperti Hak Eigendom, Hak Opstal, Hak 

Erfpcaht, Hak Concessie, dll yang jangka waktunya masing-masing paling lama 20 

tahun sejak UUPA. 

 

4. Pelaksanaan Konversi Hak Lama Atas Tanah 

UUPA menganut unifikasi dalam bidang Hukum Agraria, dalam arti hanya 

ada satu sistem Hukum Agraria yang berlaku di seluruh wilayah Negara dan 

berlaku bagi setiap orang. Meskipun demikian, UUPA pada dasarnya tetap 

mengakui hak-hak atas tanah yang telah dipunyai sebelum UUPA berlaku, namun 

harus disesuaikan dengan hak-hak yang diatur dalam UUPA, melalui pranata 

hukum konversi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPA. Khususnya 

ketentuan sifat nasionalitas UUPA yakni hanya WNI yang dapat mempunyai 

hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.  

a. Berakhirnya Konversi Hak-Hak Barat Atas Tanah 

Dengan adanya PP Nomor 24 Tahun 1997 maka berlakulah suatu 

pendaftaran tanah yang uniform untuk seluruh wilayah Indonesia, yang 

mencakup hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat dan hukum Adat 

semuanya diseragamkan. Hak-hak Barat yang bersumber dari BW (Burgerlijk 

Wetboek) harus dikonversikan kepada sistem yang diatur oleh UUPA begitu juga 

terhadap tanah-tanah adat yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. 

Penyelesaian pendaftaran dari tanah-tanah ex-BW telah berakhir dengan 

dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979  tentang Pokok-

pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal 

Konversi Hak-Hak Barat. Dalam Keppres ini dinyatakan bahwa tanah-tanah hak 
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Barat tersebut telah berakhir masa konversinya dan bagi tanah-tanah yang tidak 

diselesaikan haknya, kembali menjadi tanah yang dikuasai Negara (A.P 

Parlindungan, 1983). Berdasarkan Pasal 1 Keppres dimaksud ditentukan bahwa 

tanah HGU, HGB dan HP asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan 

berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana 

yang dimaksud dalam UUPA, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan 

menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kepada bekas pemegang 

hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggarap sendiri tanah/ 

bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah 

tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan 

kepentingan umum. Ringkasnya, terhadap hak-hak atas tanah yang tunduk pada 

hukum Barat, dan dikonversi berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA 

hanya dapat didaftarkan melalui proses konversi sampai dengan tangal 24 

September 1980. Jika setelah tanggal dimaksud didaftarkan maka prosesnya 

melalui penetapan pemberian hak yang berasal dari tanah negara. 

b. Konversi Hak-Hak Lama Atas Tanah Indonesia 

Konversi tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat dan sejenisnya 

diatur dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi. 

Terhadap hak-hak Barat terdapat batasan jangka waktu pendaftaran konversinya, 

sedangkan terhadap hak-hak Indonesia (adat) harus dikonversi, tanpa kecuali 

dan tidak ada batas waktu pendaftaran. Oleh karena luasnya wilayah hukum 

Indonesia dan banyaknya pemilikan tanah maka konversi terhadap semua hak 

milik adat tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu singkat (John 

Salindeho, 1999). Untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Hukum Adat 

telah diadakan ketentuan khusus yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 26/DDA/1970, dimana konversi dari Hak-hak Tanah Adat tidak 

ada batas waktu konversi karena pertimbangan khusus biaya, prosedur dan 

ketidak-pedulian dari rakyat untuk mensertipikatkan tanahnya.  

Terhadap Pasal II ketentuan konversi ini ditegaskan lebih lanjut dalam 

Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 dan 

dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1962, bahwa untuk konversi 

dari hak-hak yang disebut dalam Pasal II ketentuan konversi perlu tindakan 

penegasan: 1) Mengenai yang mempunyainya, untuk memperoleh kepastian 
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apakah akan dikonversi menjadi hak milik atau tidak; dan 2) Mengenai 

peruntukan tanahnya, jika ternyata konversinya tidak bisa menjadi hak milik. 

Penegasan tersebut diperlukan karena konversi dari pada hak tersebut di atas 

disertai syarat-syarat yang bersangkutan dengan status yang empunya dan sifat 

penggunaan tanah pada tanggal 24 September 1960.  

Sedangkan dari Pasal VI ketentuan konversi tersebut maka hak-hak atas 

tanah seperti ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas yang 

berasal dari hukum adat dikonversikan menjadi hak pakai. Lebih lanjut tentang 

hak gogolan, pekulen atau sanggan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 2 tahun 1960 yaitu:  

(1) Konversi hak-hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap 

menjadi hak milik sebagai yang dimaksud dalam Pasal VII ayat (1) 

Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA dilaksanakan dengan surat keputusan 

penegasan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.  

(2) Hak gogolan, sanggan atau pekulen bersifat tetap kalau para gogol terus 

menerus mempunyai tanah gogolan yang sama dan jika meninggal dunia 

gogolnya itu jatuh pada warisnya tertentu.  

(3)  Kepala Infeksi Agraria menetapkan surat keputusan tersebut pada ayat (1) 

pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan sifat tetap atau tidak tetap 

dari hak gogolan itu menurut kenyataannya.  

(4)  Jika ada perbedaan pendapat antara Kepala Inspeksi Agraria dan Bupati/ 

Kepala Daerah tentang soal apakah sesuatu hak gogolan bersifat tetap atau 

tidak tetap, demikian juga jika desa yang berangkutan berlainan pendapat 

dengan kedua penjabat tersebut, maka soalnya dikemukakan lebih dahulu 

kepada Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.  

Dalam keputusan bersama Menteri Pertanian dan Agraria serta 

Menteri Dalam Negeri Nomor SK 40/Ka/1964/DD/18/18/1/32 tentang 

Penegasan Konversi Hak Gogolan Tetap, yang menyatakan bahwa hak gogolan 

tetap (sanggan/pekulen) dikonversikan menjadi HM karena hukum sejak tanggal 

24 September 1960 dan sejak itu hak tersebut tidak lagi tunduk kepada 

ketentuan-ketentuan peraturan gogolan, melainkan kepada Peraturan Agraria. 

Lebih lanjut ketentuan-ketentuan tentang konversi dalam UUPA ditegaskan lagi 

dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 
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1962 dan SK. Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970. Dalam pelaksanaan 

konversinya diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang 

Kepala Kantor Pertanahan) yang bersangkutan dengan disertai tanda bukti 

haknya (kalau ada disertakan pula surat ukurnya), tanda bukti kewarganegaraan 

yang sah dari yang mempunyai hak yang menyatakan kewarganegaraannya pada 

tanggal 24 September 1960 dan keterangan dari pemohon apakah tanahnya tanah 

perumahan atau tanah pertanian.  

Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 

mengatur tentang hak-hak yang tidak diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah.  

Berdasarkan Pasal ini, maka khusus untuk tanah-tanah yang tunduk kepada 

hukum adat tetapi tidak terdaftar dalam ketentuan konversi sebagai tanah yang 

dapat dikonversi menurut ketentuan UUPA, tetapi diakui sebagai hak adat, 

ditempuh dengan “Penegasan Hak” yang diajukan kepada Kepala Kantor 

Pendaftaran Tanah setempat dikuti dengan bukti pendahuluan seperti bukti 

pajak, surat jual-beli sebelum berlakunya UUPA, surat yang membenarkan hak 

seseorang dan menerangkan tanah itu untuk perumahan atau pertanian, serta 

keterangan kewarganegaraannya.  

Sedangkan Pasal 7 PMPA Nomor 2 Tahun 1962, mengatur lembaga 

konversi dinamakan “Pengakuan Hak”, yang perlakuan atas tanah-tanah yang 

tidak ada atau tidak ada lagi tanda bukti haknya, maka yang bersangkutan dapat 

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat. Permohonan 

tersebut diumumkan 2 bulan berturut-turut di kantor pendaftaran tanah dan 

kantor kecamatan. Jika tidak diterima keberatan mereka membuat pernyataan 

tersebut kepada kantor dan kemudian mengirimkannya kepada Kepala Kantor 

Wilayah setempat. Penerbitan pengakuan hak diberikan oleh Kepala Kantor 

Wilayah BPN. Surat Keputusan pengakuan hak tersebut sekaligus mempertegas 

hak apa yang diberikan/padanan permohonan. 

 

5. Kebijakan Dalam Penetapan Penegasan atau Pengakuan Hak 

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan pendaftaran tanah, maka prosedur 

pelaksanaan pendaftaran konversi hak-hak lama atas tanah sebagaimana diuraikan 

tersebut di atas juga disederhanakan dan disempurnakan melalui PP No. 24 Tahun 

1997. Dalam PP ini tetap mengakui dengan jelas kedudukan hak milik adat baik 
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bersifat perorangan atau kelompok. Pasal 24 ayat (1) PP ini menyebutkan tata cara 

pembuktian hak-hak lama untuk keperluan pendaftaran yang berasal dari konversi 

dilakukan dengan bukti-bukti tertulis atau keterangan saksi dan/atau atas 

pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi, 

bagi pendaftaran secara sistematik cukup untuk mendaftarkan hak. Sedangkan 

pada Pasal 24 ayat (2) PP tersebut dikatakan, apabila pembuktian di atas tidak ada 

lagi, maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan 

fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih berturut-turut 

oleh pemohon pendaftaran tanah dengan syarat: 1) Penguasaan tersebut dilakukan 

dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang 

berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. 2) 

Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak 

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang 

bersangkutan atau pihak lain. Pelaksanaan pendaftaran tanah baik dilakukan 

tersendiri (permohonan individu) maupun dilakukan secara sistematis (massal) 

terhadap hak atas tanah yang tunduk kepada hukum adat yang memiliki bukti baik 

tertulis maupun tidak tertulis, sebelum didaftarkan harus dikonversi.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) sub a, PMNA/Kepala BPN Nomor 

3 Tahun 1997 bahwa untuk bekas Tanah Milik Adat (TMA) yang alat bukti 

tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada 

keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan yang dipercaya 

kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan ditegaskan konversinya menjadi 

HM. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang pembuktian hak lama dalam Pasal 

24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dimana untuk alat-alat bukti tersebut dapat 

diterapkan penegasan hak. Sedangkan Pasal 88 ayat (1) sub b, PMNA/Kepala 

BPN Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Hak Atas yang alat bukti 

kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya 

selama 20 (dua puluh) tahun diakui sebagai HM”. Pengakuan hak ini tidak perlu 

penerbitan Surat Keputusan Pengakuan Hak.  

Bidang-bidang tanah yang dimasa Hindia Belanda tidak terdaftar secara 

rechtkadaster dan umumnya digolongkan sebagai tanah adat kini merupakan 

sasaran pendaftaran yang utama. Selain itu kemudahan terhadap mayoritas 

anggota masyarakat yang tidak memiliki alat bukti tertulis pun dibantu dengan 
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cara pembuktian melalui penguasan fisik secara nyata. Maksudnya bidang tanah 

yang secara terus menerus telah dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun baik oleh 

pihak yang sedang menguasai ataupun pendahulunya, dapat didaftar dan 

diterbitkan sertipikatnya (Chris Lunnay dan Herman Soesangobeng). Soelarman 

Brotosoelarno (1999) menyimpulkan bahwa: salah satu aspek teknis dan yuridis 

yang baru didalam dunia pendaftaran di Indonesia yang sekaligus memberikan 

jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, 

baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang berupa bukti tidak 

tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal ini pembukuan dapat 

dilakukan tidak berdasarkan kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti 

penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Dalam 

hal ini mencerminkan perhatian dan perlindungan terhadap penguasaan dan 

pemilikan tanah oleh anggota masyarakat hukum adat yang hanya didasarkan 

pada penguasaan secara fisik dan telah mengakomodasi pandangan kelompok 

tertentu yang mengkhawatirkan kurang terlindunginya penguasaan dan pemilikan 

tanah oleh masyarakat hukum adat.  

Demikianlah, selain penyederhanaan alas hak pendaftaran konversi, dalam 

PP No. 24 Tahun 1997 juga ditentukan bahwa guna penetapan pengakuan hak 

maupun penegasan konversi tidak perlu lagi menggunakan surat keputusan 

tersendiri, namun Pejabat yang berwenang cukup dengan menggunakan 

(melakukan tanda tangan) pada daftar isian 201. Maksudnya, berdasarkan 

kesimpulan akhir yang berisi pertimbangan dari Panitia Pemeriksa Tanah/Panitia 

Ajudikasi, dilakukan tindakan (hukum) berupa penetapan oleh pejabat 

administrasi negara (Kepala Kantor Pertanahan atau Ketua Panitia Ajudikasi). 

Dalam hal bidang tanah hak lama atas tanah yang data fisik dan data yuridisnya 

memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah (Kluster 1), maka 

berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, Ketua Panitia 

Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan:  

a. menegaskan konversi menjadi HM atas nama pemegang hak yang terakhir, 

untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap atau tidak lengkap 

tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan, dan 

memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut:  
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b. menetapkan pengakuan sebagai HM, untuk bidang tanah yang alat bukti 

kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan 

fisik selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-

pendahulunya, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan (hukum) pengakuan hak oleh pejabat (Ketua Panitia Ajudikasi) 

dimaksud tidak perlu dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penegasan 

atau Pengakuan Hak tersendiri, artinya dengan telah ditanda-tanganinya Risalah 

Penelitian Data Yuridis pada Romawi VI dimaksud berarti telah diambil 

keputusan oleh pejabat tersebut. Sebagai formalitas keputusan, selanjutnya 

ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi (atas nama Kepala Kantor 

Pertanahan). Cantumkan pula nama lengkap serta NIP (Nomor Induk Pegawai) 

pejabat yang menanda-tangani ruang ini, serta tulis nama desa/kelurahan tempat 

ditatapkannya keputusan dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik. Tanggal 

keputusan harus sama (atau sesudah) tanggal dibuatnya kesimpulan akhir (lihat 

ruang V Risalah Penelitian Data Yuridis).  

 

C. Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Coba Anda diskusikan bagaimana membedakan tanah negara dengan tanah adat.  

“Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita 
Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., 
hak atas tanah ini ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik dengan 
pemegang hak ……... tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke 
pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/tanpa sita jaminan).  

 KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL  

 ( ...........................)” 

“Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita 
Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak 
atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak 
………...... tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke 
pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita 
jaminan).  

 KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL  

 ( ...........................)” 
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2. Kenapa dalam PTSL untuk penetapan pemberian hak atas tanah negara tidak perlu 

dibuatkan surat keputusan pemberian hak? 

3. Diskusikan, kenapa pemberian hak tanah negara tidak dilakukan pelimpahan 

kewenangan kepada Ketua Panitia Ajudikasi, sebagaimana pelimpahan 

kewenangan penandatanganan buku tanah dan sertipikat oleh Kepala Kantor?  

4. Jelaskan sistematika atau susunan keputusan pemberian hak atas tanah? 

5. Apa perbedaan penetapan hak melalui pengakuan hak dengan penegasan hak? 

6. Bagaimana kebijakan penetapan pemberian hak dalam pelaksanaan PTSL? 

7. Diskusikan dengan teman, kenapa untuk wilayah luar Jawa dan Bali, jarang 

ditemukan proses pensertipikatan melalui konversi hak atas tanah? 

 

D. Rangkuman 

Status hak atas tanah pada hakekatnya menunjukan suatu bentuk hubungan 

hukum kepemilikan atau kepunyaan tertentu antara obyek (bidang tanah) dan subyek 

(pemegang hak). Dengan mengacu pada UUPA terdapat tanah negara (yang belum ada 

pemiliknya, namun merupakan penguasaan oleh negara) dan tanah hak lama. 

Perbedaan hubungan kepemilikan tanah dimaksud menyebabkan perbedaan dalam 

proses pendaftarannya yaitu melalui pemberian hak dan pendaftaran melalui konversi. 

Oleh karena pendaftaran tanah pada hakekatnya merupakan tugas administrasi 

dari pejabat tata usaha negara, maka sebelum suatu hak atas tanah didaftarkan perlu 

ada keputusan penetapan hak dari pejabat yang berwenang. Secara normatif 

keputusan/penetapan hak merupakan salah satu jenis nota dinas arahan, sehingga 

wujud dan format keputusan/penetapan hak dimaksud harus sesuai dengan ketentuan 

naskah dinas yang berlaku di Kementerian ATR/BPN. Namun demi penyederhanaan 

proses pembuatan alas hak dalam pendaftaran hak atas tanah namun tetap 

memperhatikan kaedah-kaedah dalam naskah dinas, maka dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistematik termasuk PTSL, dibuat kebijakan penyederhanaan format 

keputusan/penetapan pemberian hak atas tanah dimaksud.  

 

E. Evaluasi Materi Pokok 3 

Lingkari huruf ( B / S ) sesuai jawaban yang benar atau salah dari pernyataan berikut. 

1. ( B / S )  Lahirnya kepemilikan atas tanah secara de jure harus diawali dengan 

penguasaan secara de fakto terhadap bidang tanah dimaksud. 
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2. ( B / S ) Anton menggarap tanah kebun mulai tahun 1970, maka dapat diterbitkan 

sertipikatnya setelah melalui proses permohonan hak atas tanah.  

3. ( B / S )  Kewenangan penetapan pemberian hak tidak dapat didelegasikan kepada 

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL. 

4. ( B / S  ) Tata cara pemberian hak secara individual atau secara kolektif diatur 

dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013. 

5. ( B / S ) Cara memperoleh sertipikat hak-hak bekas adat dilakukan melalui 

pengakuan hak lama atas tanah. 

6. ( B / S )  Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang 

memberikan suatu hak adat atas tanah yang dikuasai seseorang. 

7. ( B / S ) Penilaian sebelum pemberian atas tanah negara bertitik tolak kepada 

pembuktian riwayat asal usul tanah dari aspek perdata serta aspek hukum 

administrasi pertanahan (perencanaan, peruntukan, penggunaan tanah). 

8. ( B / S ) Pelaksanaan konversi tanah milik adat dan tanah hak barat merupakan 

sesuatu yang tidak bertentangan dengan jiwa dan filosofi dalam UUPA. 

9. ( B / S ) Sebelum ditetapkan pemberian hak atas tanah Negara melalui PTSL, 

kepala kantor pertanahan  wajib menugaskan Panitia A guna pemeriksaan 

lapangan terkait data yuridis bidang tanah. 

10. ( B / S ) Penerbitan sertipikat Hak Pakai dari tanah bengkok dan lungguh 

dilakukan melalui penetapan pemberian hak. 

11. ( B / S ) Panitia Ajudikasi PTSL berhak menetapkan pengakuan hak lama atas 

tanah namun tidak berwenang menEtapkan pemberian hak tanah negara. 

12. ( B / S ) Keputusan pemberian hak adalah naskah dinas yang bersifat penetapan 

dan memuat kebijakan dalam rangka ketatalaksanaan, penyelenggaraan 

tugas pelayanan pertanahan. 

13. ( B / S ) Susunan surat keputusan pemberian hak atas negara dalam PTSL tidak 

menyimpang dari kaedah-kaedah format suatu naskah dinas. 

14. ( B / S ) Susunan surat keputusan pemberian hak tanah negara adalah kepala, 

konsiderans, batang tubuh, diktum dan bagian kaki. 

15. ( B / S ) Penomoran dan pemberian kode pada surat keputusan pemberian hak atas 

tanah dilakukan oleh Seksi Hubungan Hukum Pertanahan.  
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16. ( B / S ) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PTSL maka kewenangan 

pemberian hak dapat dilimpahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada 

pejabat lain termasuk Ketua Panitia Ajudikasi. 

17. ( B / S ) Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, 

terhadap bidang tanah Negara, maka Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, 

menindaklanjuti dengan membuat keputusan pemberian hak secara 

kolektif, sebelum dibukukan dalam buku tanah.  

18. ( B / S ) Tono memiliki rumah berasal dari tanah ganggam bauntuik seluas 5000 

M2, dapat disertipikatkan menjadi hak pakai melalui penegasan hak.  

19. ( B / S ) Budi memiliki tanah sawah yang awalnay berasal dari penyerahan atau 

pembagian dari Ketua Adat setempat, maka proses pensertipikatannya 

melalui konversi hak lama atas tanah.  

20. ( B / S )  Rio memiliki tanah HGB yang berasal dari konversi hak eigendom 

tanggal 12 Juni 1965 seluas 250 M2, maka Rio dapat mengajukan 

perpanjangan HGB tahun 1983.   

 

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi Pokok 1 

yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan =    -------------------------------------------------    X  100 % 

 10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali; 

80 – 90 %    =  Baik; 

70 – 80 %    =  Cukup 

     ≤ 70  %   =  Kurang 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan  80 %, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Sedangkan jika tingkat penguasaan 

Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi kegiatan 

belajar ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

V 

PEMBUKUAN HAK DAN PENERBITAN 

SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH 

 

 

 

Selamat anda telah menyelesaikan materi pokok Modul IV, sehingga anda telah 

memiliki kompetensi untuk merancang Penetapan Hak Atas Tanah dengan benar. 

Selanjutnya anda akan dipandu untuk membahas tata laksana pembukuan hak dan 

penerbitan sertipikat hak atas tanah. Mengapa materi ini penting?  

Coba anda bandingkan. Anda memiliki hand phone, kerbau, atau barang lainnya 

apa perlu surat untuk membuktikan? Kenapa memiliki mobil perlu BPKB. Tanyakan pada 

tetangga di kampung yang memiliki tanah, apa perlu sertipikat untuk membuktikn 

kepemilikan tanah? Penguasaan (fisik) sebidang tanah merupakan suatu fakta atau 

kenyataan, dan sebagai sebuah fakta, dapat saja tanpa memandang ada atau tidak adanya 

bukti dokumen untuk menyatakan atau membuktikan kebenaran kepemilikan. Bahwa 

keamanan dalam penguasaan tanah tidak sepenuhnya terletak pada bukti pemilikan hak 

yang berupa kertas atau suatu catatan tanah tertulis. Keamanan penguasaan tanah, 

merupakan kenyataan yang tidak tergantung dengan ada tidaknya dokumen hak 

kepemilikan untuk membuktikan. Meskipun jika mempunyai dokumen hak pemilikan itu 

menyenangkan dan penting utamanya terkait lalu lintas hubungan hukum di bidang 

pertanahan. Hal ini penting untuk dipahami, agar dalam proses pembuatan dokumen hak 

kepemilikan atas tanah tersebut sungguh-sungguh dapat menghasilkan output yang sahih 

maupun outcame sebagaimana yang diharapkan. “Jangan sampai dengan adanya 

sertipikat justru menjadikan munculnya konflik dalam masyarakat”. 

  

 

 

 

 

 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 4: Setelah mempelajari Bab V dalam modul ini,  

Anda diharapkan mampu untuk  melaksanakan pembukuan dan  

penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan benar. 

Sengketa tanah bak benang kusut. Bagaimana tidak, 

masyarakat kerap mengadukan kantor pertanahan sebagai 

penerbit surat tanah. Tingginya sengketa tanah dan kasusnya 

beragam. Mulai dari bentuk pengerusakan, pemalsuan, 

penyerobotan, hingga sertipikat tumpang tindih yang 

diterbitkan oleh kantor pertanahan. 

Pihak penyidik melakukan pemeriksaan baik terlapor, 

pelapor dan pihak terkait. Kedua belah pihak merasa memiliki 

hak kepemilikan tanah dengan legalitas sama, tidak jarang, 

permasalahan sengketa di bawa ke pengadilan. 

Pertanyaannya: Kenapa bisa terjadi ? 
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Kegiatan administrasi berupa pencatatan atau recording bidang-bidang 

(perceel) tanah merupakan sesuatu yang patut dilaksanakan hanya jika proses itu dapat 

memberikan data/atau informasi yang berharga dan terpercaya, sehingga dapat 

menghasilkan output yang sahih maupun dapat memberikan manfaat (outcame) dalam 

meningkatkan dan mendorong produktifitas pemanfaatan bidang tanahnya. Adanya 

peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga dapat membantu dan menjadikan 

proses pencatatan (recording) sebagai aktifitas yang berdasarkan hukum, dengan 

menetapkan standar dan aturan guna dijalankan dalam proses pencatatan dimaksud. 

Dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997, terdapat beberapa istilah yang 

terkait dengan proses penerbitan bukti kepemilikan tanah atau sertipikat tanah, misalnya 

menurut Pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah meliputi kegiatan: 1) pengukuran, perpetaan 

dan pembukuan tanah; dan 2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 

tersebut.  Sedangkan dalam Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997) terdapat istilah pembukuan 

hak.  Dengan demikian, penting untuk dipahami dengan baik, apa yang dimaksud dengan 

pendaftaran tanah? apa itu pembukuan tanah? apa yang dimaksud dengan pendaftaran hak? 

dan juga apa yang dimaksud dengan pembukuan hak?  

Diadakanya pendaftaran tanah di Indonesia adalah dalam upaya menjamin 

kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum. Mengenai istilah pendaftaran 

tanah, yang dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah 

suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan 

teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu 

yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi 

kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharaan data pertanahannya.  

 

 

 

 

 

Kegiatan pendaftaran tersebut telah dibahas pada modul-modul sebelumnya, sehingga 

modul ini lebih mempokuskan pada kegiatan tahapan akhir pendaftaran tanah yaitu 

pembukuan tanah, pembukuan hak dan pendaftaran hak atas tanah. 

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendaftaran tanah 

meliputi dua kegiatan utama yaitu pengukuran dan pemetaan tanah-tanah 

(termasuk penyelenggaraan tata usahanya), serta kegiatan pendaftaran 

hak (termasuk pemberian surat-surat tanda bukti hak). 
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A. Pembukuan Tanah dan Pendaftaran Hak 

Sebelum membahas ketatalaksanaan Pembukuan Hak, perlu kiranya Anda 

memperoleh pemahaman perihal Pembukuan Tanah dan Pendaftaran Hak menurut 

hukum positif di Indonesia. Kegiatan pendaftaran tanah yang diamanatkan dalam 

Pasal 19 UUPA meliputi kegiatan pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, 

pendaftaran hak atas tanah, dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat 

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berdasarkan pasal 

tersebut, kegiatan pendaftaran tanah dapat dibedakan menjadi kegiatan fisik kadaster 

(pasal 19 ayat 2 a) dan kegiatan pendaftaran hak (pasal 19 ayat 2 b dan c), 

sebagaimana bahasan berikut ini.  

1. Pembukuan Tanah 

Pada Modul II, telah diuraikan bahwa dengan pensertipikatan tanah 

bukanlah sesuatu hal yang ajaib, secara otomatis akan menghasilkan penggunaan, 

dan pemanfaatan tanah yang baik, atau dengan sendirinya dapat menyelesaikan 

sengketa atau konflik pertanahan atau menjadikan sistem penguasaan tanah yang 

adil dan merata. Pensertipikatan tanah hanya merupakan salah satu sarana atau alat 

untuk membantu mengadministrasikan bidang-bidang tanah untuk berbagai 

keperluan. Manfaat adanya sistem administrasi pertanahan yang baik yaitu adanya 

jaminan keamanan dalam penggunaan/pemanfaatan tanah oleh pemilik (privat) atau 

dalam rangka menciptakan land information guna sarana memudahkan penataan 

tanah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat (publik). 

Dalam upaya untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah, maka kegiatan pertama (bukan yang utama) 

yang diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA adalah kegiatan fisik kadaster yang 

sasarannya seluruh bidang-bidang tanah yang ada seantero Nusantara ini. Langkah 

berikutnya, terhadap bidang-bidang tanah yang telah memenuhi persyaratan 

tertentu dapat ditetapkan haknya oleh pejabat yang berwenang baru dilanjutkan 

dengan kegiatan utama (penjelasan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997) yang 

diamanatkan Pasal 19 UUPA yaitu melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah yang 

telah ditetapkan tersebut dalam buku tanah (Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997).  

Kegiatan fisik kadaster dilakukan guna mencapai tujuan pendaftaran tanah 

kedua dan ketiga yaitu dalam upaya membuat basis data guna penyediaan informasi 

mengenai bidang-bidang tanah yang ada pada suatu desa/kelurahan serta 
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menciptakan tertib administrasi pertanahan (Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997) 

secara lengkap yang sasarannya terhadap obyek bidang-bidang tanah yang ada di 

seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan dimaksud, dilakukan kegiatan 

pengukuran dan pemetaan secara kadastral terhadap seluruh obyek bidang-bidang 

tanah yang ada dalam suatu wilayah (desa/kelurahan), dilanjutkan dengan 

pengadministrasian hasil tersebut dalam daftar tanah (Daftar Isian 203) yang 

disebut dengan pembukuan tanah. Menurut Pasal 1 angka 16 PP Nomor 24 Tahun 

1997: “Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas 

bidang tanah dengan suatu sistem penomoran”. Kegiatan ini dilakukan terhadap 

seluruh obyek yaitu bidang-bidang tanah yang belum ada haknya (sering disebut 

tanah negara) maupun terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik 

bidang tanah yang sudah terdaftar atau terhadap bidang-bidang tanah yang belum 

terdaftar termasuk bidang-bidang tanah hak yang ada sengketa dan sebagainya. 

Mengingat luasnya sasaran dimaksud maka dalam penatausahan kegiatan ini 

digunakan satuan unit desa/kelurahan conform unit administrasi tata pemerintahan.    

Secara operasional untuk penegasan dari fungsi informasi ini mempunyai 

konsekuensi yang telah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu obyek 

pendaftaran tanah, selain tanah hak juga terhadap tanah negara (Pasal 9 ayat 2 PP 

No. 24 Tahun 1997). Pendaftaran yang obyeknya bidang tanah Negara dilakukan 

dengan mencatat dalam daftar tanah dan tidak ditertibkan sertipikat. Disamping itu, 

Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat juga wajib didaftarkan berdasarkan Surat 

Edaran Kepala BPN No. 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat 

Hukum Adat dan Tanah Ulayat, yang menentukan bahwa keberadaan tanah ulayat 

yang sesuai dengan Perda (sebagaimana PMNA/KBPN No. 5/1999) dicatat dalam 

Peta Dasar Pendaftaran Tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan 

menggambarkan batas-batasnya, serta mencatatnya dalam Daftar Tanah. 

Dengan demikian, sasaran pelaksanaan pendaftaran tanah ini adalah adanya 

catatan lengkap (completensess of the records) berkenaan dengan “semua atau 

seluruh bidang tanah” yang ada di Indonesia. Dalam hal ini fokusnya adalah 

tersedianya secara lengkap data atau informasi bidang-bidang tanah secara utuh 

dalam setiap wilayah administrasi terkecil yaitu desa/kelurahan, yang dalam PP 10 

Tahun 1961 disebut pelaksanaan pendaftaran tanah desa lengkap. Disadari bahwa 

jika catatan bidang-bidang tanah belum lengkap atau baru sebagian bidang 
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(sporadik), maka bidang tanah yang belum terdaftar bercampur dengan bidang 

tanah yang terdaftar, sehingga hubungan masing-masing hukum akan berbeda, 

berarti manfaat pendaftaran hak tidak tercapai. Jadi pembukuan tanah secara 

lengkap (utuh) dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan ini 

belum mempermasalahkan tentang lengkapnya (kedalaman/isi) data/atau informasi 

yuridis untuk setiap perceel (bidang) tanah masing-masing. Hal utama dalam 

pembukuan tanah adalah letak dan batas-batas bidang tanahnya jelas dan pasti, 

sedangkan masalah apa status haknya serta siapa siempunya tanah dimaksud belum 

ada kejelasan. Untuk memperoleh kepastian data subyek dan status tanah dimaksud  

untuk bidang-bidang tanah tertentu dilakukan kegiatan ajudikasi yaitu penelitian 

riwayat tanah oleh panitia sebagai dasar perimbangan penetapan haknya oleh 

pejabat yang berwenang (lihat Modul III, Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah). 

    

2. Pendaftaran Hak Atas Tanah 

Di Indonesia, konsepsi sertipikat tanah sebagai suatu dokumen formal 

dipergunakan sebagai instrumen yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah 

diterbitkan oleh lembaga Negara (Pemerintah). Menurut Boedi Harsono, sertipikat 

adalah suatu surat tanda bukti hak yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah atau merupakan suatu tanda bukti bahwa 

seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu 

bidang tanah tertentu. Seirama dengan itu, Irawan Soerodjo mendefinisikan 

sertipikat tanah merupakan surat tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang 

data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur 

dan buku tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, makna sertipikat tanah 

dalam konstruksi yuridis merupakan suatu dokumen formal yang dipergunakan 

sebagai tanda dan/atau instrumen yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang 

dikeluarkan oleh lembaga/Institusi Negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang 

oleh Negara untuk menerbitkan yaitu Kementerian ATR/BPN. Untuk menuju 

harapan dimaksud, anda perlu mengawali pemahaman tentang konsep cara 

pendaftaran sebagaimana bahasan berikut ini. 
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SERTIPIKAT: ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH 
 

 

 

Registration of titles vs Registration of Deeds 

Gambar 6: Ilustrasi Obyek Pendaftaran 

Pendaftaran pada hakekatnya merupakan pendaftaran hak-hak seseorang 

dalam daftar-daftar umum, yaitu daftar-daftar terbuka bagi setiap orang yang 

memerlukan keterangan dari daftar-daftar itu. Terkait dengan objek pendaftaran, 

dapat dibedakan antara pendaftaran akta dan pendaftaran hak (title, titel). Dalam 

pendaftaran akta (registration of deeds) berarti bahwa akta itu sendiri, yaitu suatu 

dokumen yang menjelaskan transaksi yang khusus, yang didaftar. Akta ini 

merupakan bukti bahwa transaksi tertentu telah terjadi. Namun prinsipnya, akta itu 

sendiri bukanlah bukti tentang hak-hak hukum dari para pihak, sehingga akibatnya, 

sesungguhnya pendaftaran bukan bukti legalitas atau keabsahan kepemilikan tanah. 

Dalam sistem ini, akta-akta itulah yang didaftar oleh pejabat pendaftaran tanah. 

Sikap dari pejabat pendaftaran tanah dalam sistem ini pasif, tidak melakukan 

pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Untuk mengatasi 

atau mengurangi resiko atas kemungkinan kehilangan hak atas tanah maka dalam 

sistem ini, setiap calon pembeli atau calon pemegang hak biasanya melakukan 

penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang bersangkutan (title search). 

Sedangkan dalam sistem pendaftaran hak (registration of titles) berarti 

bahwa yang didaftar adalah hak itu sendiri (= titel; hak) termasuk dalam pengalihan 

hak yang didaftar bukan akta yang menjelaskan pengalihan hak, melainkan yang 

didaftar akibat hukum dari transaksi itu yaitu bahwa secara hukum diberikan 

kepada pembeli. Jadi hak itu sendiri bersama-sama dengan nama pengklaim 

(berhak) dan objek dari hak itu dengan pembatasannya yang didaftar. Dengan 

adanya pendaftaran ini, barulah hak itu diciptakan/lahir. Pendaftaran melahirkan 

hak. Dalam sistem ini, bukan aktanya yang didaftar tetapi status hukum seseorang 

sebagai pemegang hak atas tanah dan perubahan-perubahannya kemudian juga 

harus dibuktikan dengan akta, tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya bukan 

akta yg didaftar melainkan hak-hak yang diciptakan, akta hanya merupakan sumber 

data. Dalam sistem ini Pejabat pendaftaran tanah bersikap aktif dengan melakukan 

pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan.  
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Demikian juga konstruksi yuridis pendaftaran hak yang diamanatkan dalam 

pasal 19 UUPA junto Pasal 29 PP Nomor 24 Tahun 1997, bahwa hak atas tanah 

didaftar dengan membukukan dalam buku tanah dan surat ukur, merupakan bukti 

bahwa hak yang bersangkutan, pemegang hak, dan bidang tanahnya secara hukum 

telah di daftar. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan tegas ditentukan bahwa 

obyek yang didaftar adalah hak atas tanah, dan cara mendaftarnya dengan membuat 

buku tanah dan surat ukur. Artinya, sebelum dilakukan pendaftaran dalam buku 

tanah tersebut terlebih dahulu harus dipastikan adanya hak atas tanah tersebut. 

Bukti formal adanya hak atas tanah dimaksud adalah dalam bentuk penetapan oleh 

pejabat yang berwenang yaitu surat keputusan pemberian hak dari tanah negara 

atau keputusan penegasan atau pengakuan hak yang berasal dari hak lama 

sebagaimana sudah dibahas pada  Modul IV: Penetapan Hak Atas Tanah.  

Dengan demikian, secara sempit dapat diartikan bahwa pendaftaran 

merupakan tugas administrasi guna memberikan kepastian hak atas tanah. Negara 

bertugas untuk melakukan administrasi tanah, dan dengan administrasi ini negara 

memberikan bukti hak atas tanah. Hanya saja hal yang perlu dipahami adalah untuk 

dapat didaftarkan haknya
16

, maka sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu 

adanya (perolehan) haknya. Adanya atau perolehan hak (milik) atas tanah menurut 

Pasal 22 UUPA adalah menurut hukum adat, melalui penetapan pemerintah, dan 

menurut undang-undang (konversi). Adapun perolehan hak atas tanah melalui 

penetapan pemerintah yang berasal dari tanah negara dan melalui konversi hak-hak 

lama secara formal dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam sebuah keputusan 

(beschikking/acte administrative). Beschikking adalah salah satu bentuk kegiatan 

Pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam pembuatan 

hukum Pemerintah (Rechtshandelingen). Pengertiannya adalah suatu tindakan 

hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat 

pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada organ tersebut.  

                                                 
16

 Menurut Arie S. Hutagalung, 2000, Penerapan Lembaga “Rechtsverwerking” Untuk Mengatasi 

Kelemahan Sistem Publikasi Negtif Dalam Pendaftaran Tanah (Kajian Sosioyuridis), PS Hukum Agraria, 

Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, menyatakan bahwa dalam sistem publikasi positif selalu menggunakan 

sistem pendaftaran hak. Setelah diadakan penelitian barulah hak yang diberikan didaftar dengan 

membukukannya dalam buku tanah. Dalam sistem pendaftaran hak untuk setiap penciptaan hak baru dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, harus dibuktikan dengan suatu akta. 

Bukan aktanya yang didaftar, melainkan hak yang diciptakan dan perubahan-perubahan kemudian. Akta 

merupakan sumber datanya, hal. 332 
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Dengan demikian peran Pemerintah (Kementerian ATR/BPN) dalam 

melaksanakan pendaftaran hak atas tanah bukan hanya melakukan tindakan admi-

nistratif “mendaftarkan” hak, namun didahului oleh tindakan perbuatan hukum 

sepihak berupa pembuatan suatu keputusan (beschikking/acte administrative) dapat 

atau tidak dapatnya bidang tanah dimaksud untuk diberikan hak atau ditegaskan/ 

diakui haknya, serta apa isi hak yang bersangkutan. Dalam penentuan hak yang 

dimaksud adalah terkait dengan completensess of the records berkenaan dengan 

catatan pada (isi hak) setiap persil itu sendiri harus lengkap.  

Isi hak (materi) dimaksud terkait dengan kepentingan pihak lain (overriding 

interest), yang mempengaruhi hak kepemilikan, sepenuhnya wajib diungkapkan 

dalam membuat keputusan penetapan hak atas tanah. Untuk mencapai hal tersebut, 

maka implikasinya adalah perlunya pemeriksaan yang sangat teliti, terkait hak atas 

tanah dan penggunaannya (batasan-batasan dan kepentingan pihak lain termasuk 

kepentingan umum (fungsi sosial tanah).  

Overriding Interest merupakan suatu keadaan cacat pada prinsip yang 

menginginkan lengkapnya pendaftaran tersebut, sehingga cacat tersebut harusnya 

dapat diusahakan seminimalnya. Kemungkinan-kemungkinan tertentu yang dapat 

pengaruhi sejauh mana lengkapnya “nilai hak” antara lain: 1) Beban yang 

teridentifikasi (jelas) dan dapat dicatat, seperti: hak jaminan, HGB di atas HM, hak 

Sewa, dll; 2) Sesuatu beban tertentu jelas ada, tetapi tidak efektif jika dicatat, 

karena juga membebani bidang-bidang tanah lainnya yang sama. Namun walaupun 

tidak dicatat dalam daftar tetapi tetap mempunyai keabsahannya (validity), antara 

lain: a) Kepentingan pihak lain yang bersifat sementara (jangka waktu singkat) 

sehingga tidak dapat (efektif) dicatat setiap saat, misalnya sewa tanah bulanan; b) 

Batasan-batasan terhadap pemanfaatan tanah yang diatur dalam Peraturan 

Bangunan dan Gedung (IMB), Peraturan Tata Ruang (Sempadan, jalur hijau, cagar 

budaya, fungsi sosial), atau pajak tanah.  

Jika batasan-batasan berdasarkan peraturan perundangan tersebut semuanya 

dicatat pada setiap buku pencatatan masing-masing bidang, akan membuang-buang 

waktu yang sia-sia, karena akan mengulangi catatan pada buku tanah yang lainnya. 

Jadi tidak semua pembatasan, beban atau tuntutan, efektif untuk dicatat dalam buku 

pendaftaran. Untuk itu, harus ada ketentuan mengenai pengecualian-pengecualian 

terhadap peraturan-peraturan yaitu hanyalah pendaftaran saja yang memberikan hak 
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yang sah. Jadi sahnya hak, jika didaftar (dicatat), kecuali (tetap sah walaupun tidak 

didaftar) yaitu terhadap peraturan-peraturan tersebut (Simpson, S. Rowton, 1981, 

27-28).  

Adanya tindakan hukum penetapan hak atas tanah dan/atau dilanjutkan 

dengan tindakan administratif mendaftarkan hak dimaksud adalah dalam rangka 

memberikan jaminan yang kuat atas bukti (sertipikat) yang dikeluarkan.  Tindakan 

administratif “mendaftarkan” oleh pejabat yang berwenang (Kepala Kantor 

Pertanahan) dilakukan setelah adanya bukti-bukti hubungan hukum, antara orang-

orang dengan tanah berupa keputusan penetapan hak atas tanah oleh pejabat yang 

berwenang (Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997).  

Banyak pihak menafsirkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pasal 19 

UUPA hanya mengenai pendaftaran, hanya berupa tindakan administrasi, sehingga 

pengaturannya cukup dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang 

lahir sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA itu karena bersifat 

administrasi, hanya (terbatas) pada urusan “pendaftaran” saja. Adapun kewenangan 

untuk membuat alat bukti tertulis (alat bukti otentik) perbuatan hukum di bidang 

pertanahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, karena merupakan bidang 

hukum perdata, berada pada “pejabat umum” Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum dipertegas dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, antara lain: Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang No. 

20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Bab I Ketentuan Umum Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 24 ayat (1) Undang-undang 

No. 21 Tahun 2000 tentang BPHTB, Pasal 1 angka 5 PP Nomor 40 Tahun 1996 

tentang HGU, HGB dan HP atas Tanah, Pasal 1 angka 24 PP No. 24 Tahun 1997, 

serta PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. 

Sedangkan alat bukti tertulis (dokumen otentik) dalam bidang hukum publik 

yang wujudnya surat penetapan/keputusan (beschikking/acte administrative) hak 

atas tanah, menjadi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara bersumber dari 

kewenangan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) huruf b UUPA. Kewenangan 

dalam melakukan tindakan hukum penetapan hak atas tanah dimaksud, yang 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 junto Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
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Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran 

Tanah.  

Pejabat baru dapat mendaftarkan hak atas bidang tanah jika sudah diyakini 

kebenaran adanya hubungan hukum antara subyek hak dengan obyek bidang tanah 

hak (yang buktinya berupa keputusan penetapan hak: SK Pemberian Hak atau SK 

Pengakuan/Penegasan Hak), atau keberaran adanya perbuatan hukum peralihan hak 

para pihak atas bidang tanah tertentu (yang buktinya berupa Akta PPAT). 

Pencatatan hak atas tanah untuk pertama kalinya ke dalam buku tanah, pada 

hakekatnya berfungsi untuk menimbulkan keadaan hukum baru (atau lahirnya hak). 

Dengan didaftarkannya hak atas tanah dimaksud dalam buku tanah pada kantor 

pertanahan, mulai saat itulah pemilikan tanah sah secara hukum, artinya saat itulah 

lahirnya hak atas tanah dimaksud secara penuh. Disamping berfungsi untuk lahirnya 

hak secara sah, pendaftaran juga dapat berfungsi untuk menegaskan atau 

menguatkan atau memperluas telah terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan 

hukum. Fungsi pendaftaran ini disebut dengan fungsi deklaratif.  

 

B. Pembukuan Hak Atas Tanah 

Keputusan Penetapan Hak  

 

 Subyek Hak : Nama Pemegang Hak 

 Status Tanah: HM, HGB, HP, HGU,dll 

 Obyek           : Luas, letak, batas, dll 

Gambar 7: Tahap Pembukuan Hak Atas Tanah 

 

1. Obyek Pembukuan Hak  

Kegiatan pendaftaran hak merupakan amanat dalam Pasal 19 ayat (2) 

UUPA huruf b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dimaksud berupa kegiatan 

pencatatan atau pembukuan terhadap bidang tanah “yang sudah ada haknya” ke 

dalam daftar umum yaitu buku tanah (daftar isian 205), sebagaimana ketentuan 

dalam Pasal 29 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: “hak atas tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan 

membukukanya 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”. 

BUKU TANAH-SERTIPIKAT 
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Kalau disimak makna Pasal 29 ayat (1) PP dimaksud, semestinya obyek 

yang didaftarkan dalam buku tanah dan surat ukur adalah hak atas tanah (termasuk 

hak yang berkaitan dengan hak atas tanah). Jenis-jenis hak atas tanah sesuai dengan 

Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu: HM, HGU, HGB, HP, hak sewa, hak membuka 

tanah, hak memunggut hasil hutan, hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan 

undang-undang, dan hak-hak yang bersifat sementara. Berdasarkan Pasal 53 ayat 

(1) UUPA hak yang bersifat sementara itu yaitu: hak gadai, hak usaha bagi hasil, 

hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Namun dalam praktek administrasi 

pertanahan sampai saat ini terdapat jenis hak atas tanah yang didaftar dalam buku 

tanah oleh kantor pertanahan yaitu: a) Bidang-bidang tanah hak dimaksud dalam 

Pasal 23, 32 dan 38 UUPA yaitu HM, HGU, HGB baik perolehan, peralihan dan 

hapusnya, serta HP (menurut Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966); b) 

Hak Pengelolaan (HPl) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 

1977; c) Hak-hak yang timbul dari bagian-bagian rumah susun, UU No. 20 Tahun 

2011; d) Tanah Wakaf; serta  e) Beban-beban (pembebanan) hak atas tanah antara 

lain: (1) Pembebanan dengan Hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996); (2) 

Pembebanan hak atas tanah dengan hak atas tanah lainnya, misalnya HGB/HP di 

atas HM atau HPl; (3) Blokir dan Sita. Pencatatan blokir adalah tindakan 

administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk 

menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat 

sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. 

Pencatatan Sita adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau 

pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik 

atau instansi yang berwenang lainnya.  

2. Tatalaksana Pembukuan Hak Atas Tanah 

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud maka oleh Kementerian 

ATR/BPN diselenggarakan pendaftaran tanah yang meliputi 2 kegiatan pokok 

yaitu: pertama pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pendaftarannya 

dalam daftar-daftar tanah, serta kedua pendaftaran hak yaitu pendaftaran hak-hak 

dalam daftar-daftar buku tanah atas nama para pemegang haknya. Ini berarti 

terdapat dua daftar utama yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai jaminan 

kepastian hukum hak atas tanah yaitu daftar tanah dan buku tanah. Dengan telah 
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terdaftarnya nama seseorang atau badan hukum dalam buku tanah, barulah yang 

bersangkutan memperoleh jaminan kepastian hukum. Dengan demikian letak 

jaminan hukum tersebut adalah setelah didaftar dalam buku tanah yang 

bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa pembukuan hak dalam buku tanah serta 

pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan 

beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur 

secara hukum telah didaftar. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka secara 

teknis pembukuan haknya dilakukan dengan membuat buku tanah yaitu: daftar 

isian 205 untuk hak atas tanah (HM, HGB, HP, HGU dan hak pengelolaan), daftar 

isian 205A untuk tanah wakaf, daftar isian 205B untuk tanah hak milik satuan 

rumah susun (HMSRS), serta mencatatnya dalam Surat Ukur (kalau ada) yaitu 

daftar isian 207 atau daftar isian 207A untuk Gambar Denah Satuan Rumah Susun.  

Sebagai dasar pembukuan hak dimaksud diatur dalam Pasal 29 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu bahwa: “Pembukuan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang 

dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembukuan hak (pembuatan 

buku tanah) baru dapat dilakukan jika hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf 

dan HMSRS sudah ada suatu penetapan hak secara formal. Bukti adanya penetapan 

hak baru berupa surat keputusan/penetapan pemberian hak dari Pejabat yang 

berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku 

apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak 

pengelolaan. Sedangkan bukti adanya hak atas tanah yang berasal dari konversi 

hak-hak lama lama atas tanah sesungguhnya sama yaitu dokumen penetapan hak 

melalui penegasan hak atau pengakuan hak. Hanya saja, dokumen dimaksud tidak 

lagi berupa surat keputusan tersendiri sebagaimana ketentuan dalam PP No. 10 

Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaannya, tetapi berupa keputusan penetapan 

yang menjadi satu kesatuan dengan Risalah Penelitian Data Yuridis (menurut 

Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 12018) dan Risalah Penelitian Data 

Yuridis dan Penetapan Batas atau DI 201 berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997). 

Dengan demikian, sebagai dasar pembukuan hak atas tanah yang berasal dari 

konversi hak lama atas tanah bukan berita acara pengesahan (daftar isian 202), 
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namun sesungguhnya adalah keputusan/penetapan penegasan/pengakuan hak yang 

dibuat oleh Kepala Kantor (dalam pendaftaran tanah sporadik) atau oleh Ketua 

Panitia Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah sistematik).         

Adapun secara ringkas prosedur pembukuan hak atas bidang-bidang tanah 

yang sudah ada penetapan haknya baik melalui penegasan konversi, pengakuan hak 

maupun pemberian hak yang berasal dari tanah negara terdiri dari input, proses dan 

output sebagai berikut. 

a. Input 

Panitia Ajudikasi atau Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, mempersiapkan 

peta pendaftaran, daftar bidang tanah, hasil sidang Panitia Ajudikasi/Panitia A, 

dokumen pengumuman dan berita acara pengesahannya, maupun dokumen 

penetapan haknya (ruang VI, Risalah Penelitian Data Yuridis) mengenai 

penegasan/pengakuan hak untuk tanah adat atau Keputusan Pemberian Hak 

untuk tanah negara, dalam hal ini daftar isian 310 (Daftar Usulan Pemberian 

HM/HGB/HP (Sistematis) yang sudah ada penetapan pemberian hak dari 

Pejabat yang berwenang sebagai input yang diperlukan dalam proses 

pembukuan hak. Selain dokumen-dokumen yuridis, dalam proses pembukuan 

hak atas tanah juga dipersiapkan/diperlukan antara lain:  

1) register (nomor) hak atas tanah, yang berasal dari daftar isian 312 (Daftar 

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Tanah Wakaf) masing-

masing hak atas tanah per-desa/kelurahan. Nomor hak dibuat per desa dan 

per jenis hak. Penomoran dimaksud merupakan kelanjutan dari nomor hak 

atas tanah yang telah didaftarkan oleh kantor pertanahan. 

2) register (nomor) surat ukur, yang berasal dari daftar isian 311B (Daftar 

Surat Ukur). Penomoran dimaksud merupakan kelanjutan dari nomor SU 

per-desa/kelurahan yang telah ada di kantor pertanahan. 

3) sebagai kelengkapan informasi pertanahan, juga perlu disiapkan daftar-

daftar isian seperti daftar isian 208 (Daftar Penyelesaian Pekerjaan 

Pendaftaran Tanah), daftar isian 307 (Daftar Penghasilan Negara) dan daftar 

isian 204 (Daftar Nama). 

b. Proses 

 Panitia Ajudikasi atau staf tata usaha Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  

memasukan data hasil keputusan sidang Panitia Ajudikasi, serta keputusan 
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penegasan hak atau pengakuan hak atau penetapan hak maupun nomor-

nomor register (nomor hak dan nomor SU) serta daftar isian lainnya ke 

dalam sistem data base komputer (KKP), sehingga memungkinkan untuk 

dilakukan penerbitan sertipikat sebagai hasil akhir dari kegiatan pendaftaran 

tanah. Jika data base (KKP) kantor pertanahan sudah online (sistem 

elektronik) semua maka register-register (manual) dimaksud tidak perlu dan 

secara otomatis muncul dalam sistem KKP; 

 Panitia Ajudikasi (Wakil Ketua Bidang Fisik dan Wakil Ketua Bidang 

Yuridis) melakukan pengecekan kembali atas data-data yang sudah 

dimasukan sebelumnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam 

penginputan data dan memeriksa format buku tanah, sertipikat, dan surat 

ukur dalam sistem data base (KKP) tersebut.  

 Untuk bidang tanah yang sudah memiliki kejelasan subjek dan objeknya dan 

memenuhi kreteria Kluster 1 dapat segera diterbitkan buku tanah dan 

sertipikat. Buku tanah dan sertipikat ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Pertanahan atau pejabat yang berwenang (sporadis) atau oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan (sistematis). 

 Sistem pengolahan data yang digunakan adalah sistem komputer 

(Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) yang dirancang khusus untuk kegiatan 

pendaftaran.  

 Untuk keamanan sistem data base, Kementerian ATR/BPN menentukan 

pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagai input, membaca data, 

mencetak (print) data base, memberikan paraf dan tanda tangan atas output 

yang dihasilkan dari sistem data base pada KKP. 

c. Output 

Dalam verifikasi oleh Tim Kendali Mutu akan menghasilkan keputusan 

sebagai berikut:  

1) Proses pembukuan hak dengan membuat buku tanah, sertipikat dan surat 

ukur. Pembuatan buku tanah, surat ukur dan sertipikat atas nama pemilik 

atau atas nama ahli waris dilakukan terhadap bidang-bidang tanah (baik hak 

lama atas tanah dan/atau tanah negara) yang data fisiknya jelas dan data 

yuridisnya (pemilik ada) serta memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat 

hak atas tanah (termasuk Kluster 1). Jika ahli warisnya masih di bawah 
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umur, maka akan dibuat buku tanah dan sertipikat atas nama ahli waris (di 

bawah umur) tersebut, tetapi pengelolaan tanah dilakukan oleh walinya. 

2) Proses pembuatan buku tanah dan tidak diterbitkan sertipikat. Hal ini 

dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya 

memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di 

Pengadilan dan/atau sengketa (Kluster 2). Terhadap bidang tanah dalam 

Kluster ini, Panitia melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Panitia dapat melakukan pembukuan hak dengan mengosongkan nama 

pemegang haknya; 

b) Panitia menerbitkan sertipikat setelah ada putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya menyatakan salah satu 

pihak sebagai yang berhak; 

c) Kepala Kantor Pertanahan menandatangani dan menerbitkan sertipikat 

apabila putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap terbit setelah 

tahun anggaran kegiatan PTSL berakhir, tanpa mengganti buku tanah 

yang telah ditandatangani Ketua Panitia Ajudikasi.  

3) Terhadap bidang-bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak 

dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjek dan/ 

atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 (Kluster 

3). Adapun bidang-bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan 

dan diterbitkan sertipikat (Pasal 30 ayat (2)) Permen ini disebabkan karena: 

a) Subyek/pemegang haknya adalah Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/ 

BHMN, Badan Hukum Swasta, tidak diketahui pemiliknya, atau pemilik 

tanah tidak bersedia mengikuti PTSL, tidak bersedia membuat surat 

pernyataan terhutang BPHTB dan/atau PPh;  

b) Obyek tanahnya merupakan tanah P3MB, Prk.5, Rumah Golongan III 

yang belum lunas sewa belinya, Obyek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, atau 

Tanah Absente dan tanah kelebihan maksimum; 

c) Objek PTSL merupakan tanah objek landreform, transmigrasi dan 

konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

Nomor 6 Tahun 2018;  
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d) Obyek tanah bekas milik adat, namun dokumen yang membuktikan 

kepemilikan tidak lengkap dan atau peserta tidak bersedia membuat 

SPPFBT (surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah).  

Terhadap bidang-bidang tanah yang tidak dapat dibukukan hak atas 

tanahya (pembukuan hak) dan diterbitkan sertipikatnya dimaksud Kluster 3, 

sebagai hasil PTSL dilakukan pencatatan pembukuan tanah dalam daftar 

tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf a UUPA dan daftar 

isian pendaftaran tanah lainnya, jika sudah dilakukan pengukuran dan 

pemetaan secara kadastral dan mempunyai NIB. 

Dalam rangka percepatan pendaftaran hak atas tanah semua bidang-bidang 

tanah dalam satu desa/kelurahan, maka terhadap bidang-bidang tanah yang 

termasuk Kluster 3 ini dapat diselesaikan untuk diterbitkan sertipikatnya 

(termasuk dibuatkan buku tanahnya) oleh Kepala Kantor Pertanahan 

setempat, jika telah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimohon oleh pihak yang 

berhak dengan pembiayaan sendiri melalui mekanisme Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015. Secara detail 

tahapan penyelesaian dimaksud dengan berpedoman pada Surat Edaran 

Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2388/20.1-100/VIII/2018 tentang 

Percepatan Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 

2018. Adapun prosedur penyelesaiannya antara lain: 

a) Subyek haknya: Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan 

Hukum Swasta, Obyek Nasionalisasi, tahapannya adalah: 

1) apabila terdapat perubahan atau penambahan data fisik, maka 

dilakukan pengukuran ulang; 

2) apabila terdapat perubahan atau penambahan data yuridis, maka 

dilakukan pemeriksaan tanah sebagaimana Peraturan Kepala BPN RI 

Nomor 7 Tahun 2007; 

3) Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

4) Pendaftaran Hak Atas Tanah; 

5) Biaya yang harus dibayar sesuai dengan tahapan kegiatan yang 

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 128 Tahun 2015; 
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b) Obyeknya merupakan tanah P3MB/Prk.5 penyelesaiannya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

P3MB/PrK5 dan pembiayaannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 

128 Tahun 2015;  

c) Obyek hak Rumah Golongan III yang belum lunas sewa belinya, 

diselesaikan dengan tahapan Penerbitan Surat Keputusan Konfirmasi dan 

pendaftaran haknya yang pembiayaannya sebagaimana diatur dalam PP 

Nomor 128 Tahun 2015; 

d) Obyeknya merupakan tanah Transmigrasi, tanah obyek Landreform, 

tanah obyek konsolidasi, tanah absentee dan tanah kelebihan maksimum, 

maka tahapan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan masing-masing; 

e) Subyeknya tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB 

dan/atau PPh atau tidak bersedia membuat SPPFBT atau dokumen obyek 

yang membuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap maka tahapan 

penyelesaiannya adalah: 

1) Desa/Kelurahan letak tanah ditetapkan kembali sebagai lokasi PTSL 

dan dilaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan terkait dengan PTSL yang belum dilaksanakan pada saat 

kegiatan PTSL sebelumnya, dengan ketentuan apabila:  

(a) terdapat perubahan dan atau penambahan data fisik, maka 

dilakukan pengukuran ulang; 

(b) terdapat perubahan atau penambahan data yuridis, maka 

dilakukan tahapan kegiatan pengumpulan dan penelitian data 

yuridis; 

(c) subyek bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB 

dan/atau PPh dan atau SPPFBT atau dokumen obyek yang 

membuktikan kepemilikan atas tanah sudah lengkap. 

2) Desa/Kelurahan letak tanah tidak ditetapkan kembali sebagai lokasi 

PTSL apabila subyek bersedia membuat surat pernyataan (a) 

terhutang BPHTB dan/atau PPh, atau (b) SPPFBT atau dokumen 

obyek yang membuktikan kepemilikan atas tanah sudah lengkap, 

maka tahapan penyelesaiannya yaitu:  
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(a) apabila terdapat perubahan atau penambahan data fisik, maka 

dilakukan pengukuran ulang; 

(b) apabila terdapat perubahan atau penambahan data yuridis, maka 

dilakukan pemeriksaan tanah sebagaimana Peraturan Kepala 

BPN RI Nomor 7 Tahun 2007; 

(c) Penetapan Penegasan/Pengakuan Hak untuk tanah adat atau 

Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak untuk tanah negara; 

(d) Pendaftaran Hak Atas Tanah; 

Untuk penyelesaian pada tahapan kegiatan ini, maka kepada 

pemohon dikenakan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam PP 

Nomor 128 Tahun 2015.  

f) Disamping itu masih terdapat kriteria Kluster 3 yang belum ada 

penyelesaiannya yang diatur dalam surat edaran dimaksud yaitu: 

1) Jika tanahnya ada, tetapi tidak ada pemilik dan ahli warisnya, hanya 

dicatat dalam daftar tanah, sementara  sertipikat tidak dibuat hingga 

ada kejelasan pemilik tanah; 

2) Jika tanahnya ada, pemiliknya tidak ada, dan pembagian warisnya 

belum selesai, hanya dicatat dalam daftar tanah. Sertipikat 

dikeluarkan setelah ada kejelasan ahli waris penerimanya. 

Kantor Pertanahan akan melakukan monitoring atas bidang-bidang tanah 

yang masih diangap bermasalah dan belum diterbitkan sertipikat agar masyarakat 

dapat segera menyelesaikannya. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan dalam masa 

tahapan kegiatan PTSL, maka pemilik tanah tidak dikenakan biaya. 

Skema 8: Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 
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Tahapan pembukuan hak atas tanah ini merupakan kegiatan-kegiatan 

berupa pembuatan buku tanah, surat ukur serta penerbitan sertipikat. Pembukuan 

hak (atas tanah atau hak lainnya) pada buku tanah dapat dilakukan setelah ada 

penetapan dari pejabat Tata Usaha Negara - dalam hal ini Kepala Kantor 

Pertanahan (dalam pendaftaran tanah secara sporadik) atau Ketua Panitia Ajudikasi 

(dalam pendaftaran tanah secara sistematik)- yaitu keputusan yang dapat berupa 

penetapan penegasan konversi dan penetapan pengakuan hak untuk tanah adat serta 

penetapan pemberian hak untuk tanah negara.  

Untuk setiap hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan tanah wakaf dibuatkan satu buku tanah. Buku 

tanah dibuat dengan menggunakan daftar isian 205 (untuk hak atas tanah), 205 A 

(untuk tanah wakaf), 205 B (untuk HMSRS) atau 205 C (untuk HT) sesuai dengan 

hak yang dibukukan. Berdasarkan Pasal 163 A Permen ATR/Kepala BPN No. 7 

Tahun 2019 buku tanah selain dibuat dengan menggunakan daftar isian dimaksud, 

dapat juga dibuat secara elektronik dengan bentuk basis data dalam sistem 

elektronik yang dapat dicetak. 

Selanjutnya menurut pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 menyatakan: bahwa atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: 

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang 

disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah;   

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuan 

dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;   

c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan 

gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuan dalam buku tanah dengan catatan 

mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan 

diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara 

sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara 

sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang 

disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;   
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d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke 

Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak 

ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuan dalam buku 

tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang 

disengketakan; 

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan 

serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, 

dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya 

dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita 

atau perintah status quo tersebut.   

 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pada hakekatnya pendaftaran hak 

dalam buku tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 cara yaitu: pembukuan hak 

tanpa catatan dan pembukuan hak dengan catatan. Pembukuan hak tanpa catatan 

dilakukan terhadap bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya sudah lengkap 

serta tidak sedang disengketakan oleh pihak lain. Sedangkan pembukuan hak 

dengan catatan dilakukan terhadap bidang tanah yang data fisik atau data 

yuridisnya tidak lengkap atau sedang disengketakan olek pihak lain, baik sengketa 

yang belum atau sudah diajukan ke pengadilan.  

 Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan 

menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu data fisik 

dan data yuridis mengenai bidang tanah yang sudah dinilai cukup untuk dibukukan 

tetap dibukukan walaupun ada data yang masih harus dilengkapi atau ada 

keberatan dari pihak lain mengenai data itu. Dengan demikian setiap data fisik dan 

data yuridis mengenai bidang tanah itu, termasuk adanya sengketa mengenai data 

itu, semuanya tercatat. Jadi pembukuan tetap dilaksanakan baik terhadap bidang 

tanah yang ada catatan maupun bidang tanah yang tidak ada catatan. Artinya hak-

hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang data fisik dan atau data 

yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan 

dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan sesuai 

ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d, dan e Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997. 

 Ketidaklengkapan data yang dimaksud pada huruf b dapat mengenai data 

fisik, misalnya kerena surat ukurnya masih didasarkan atas batas sementara 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dan dapat pula mengenai data 

yuridis, misalnya belum lengkapnya tanda tangan ahli waris. Sengketa yang 

dimaksud pada huruf c, d, dan e juga dapat mengenai data fisik maupun data 

yuridis. 

 Dalam hal sengketa tersebut sudah diajukan ke Pengadilan dan ada perintah 

untuk status quo atau ada putusan mengenai sita atas tanah itu, maka pencantuman 

nama pemegang hak dalam buku tanah ditangguhkan sampai jelas siapa yang 

berhak atas tanah tersebut, baik melalui putusan Pengadilan maupun berdasarkan 

cara damai. Perintah status quo yang dimaksud disini haruslah resmi dan tertulis 

dan sesudah sidang pemeriksaan mengenai gugatan yang bersangkutan berjalan 

diperkuat dengan putusan peletakan sita atas tanah yang bersangkutan.  

 Satu pertanyaan yang perlu direnungkan lebih lanjut adalah ketentuan 

terhadap Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang intinya 

mengatur tentang tata cara pelaksanaan pembukuan hak atas bidang tanah dalam 

buku tanah. Dalam pasal dimaksud, ditentukan bahwa baik hak atas bidang tanah 

yang data fisik dan data yuridisnya lengkap atau belum lengkap dan atau tidak ada 

sengketa maupun ada sengketa tetap dibukukan dalam buku tanah. Ini berarti 

bahwa pembukuan terhadap hak atas bidang tanah dimaksud dikelompokkan 

menjadi dua yaitu (1) pembukuan hak atas bidang tanah yang data fisik dan data 

yurdisnya lengkap dan tidak ada sengketa, serta (2) pembukuan hak atas bidang 

tanah yang data fisik dan data yurdisnya belum lengkap dan ada sengketa. Hanya 

saja, penerbitan sertipikat baru dapat dilakukan terhadap pembukuan hak dalam 

buku tanah yang datanya lengkap dan tidak ada sengketa saja. Sedangkan 

pembukuan hak dalam buku tanah yang datanya belum lengkap dan atau ada 

sengketa dilakukan dengan menambahkan catatan-catatan kekurang-lengkapan 

datanya serta catatan-catatan adanya sengketa dimaksud dalam buku tanah dan 

penerbitan sertipikatnya ditangguhkan, sampai catatan yang bersangkutan dihapus. 

Sehubungan dengan itu, apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak yang 

bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya 

dalam buku tanah. Artinya dengan melakukan pendaftaran hak atas bidang tanah 

dalam buku tanah dapat memberikan kepastian hak (jaminan kepastian hukum) dan 

dapat pula memberikan ketidakpastian hak (karena ada catatan tersebut).  
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 Dalam rangka konsistensi memberikan jaminan kepastian hak dimaksud, 

menurut hemat penulis serta fakta di lapangan, terhadap hak atas bidang tanah yang 

data fisik dan/atau data yuridisnya masih ada sengketa, tidak perlu membukukan 

dalam buku tanah. Kalau dengan alasan bahwa pendaftaran tanah selain bertujuan 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum juga bermaksud agar meyediakan 

informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, dengan 

mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah, kiranya cukup pendaftaran hak atas bidang 

tanah yang datanya belum lengkap dan atau masih ada sengketa dilakukan dalam 

daftar tanah saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Boedi Harsono (1997 : 6) tentang 

pendaftaran tanah negara, yang haknya serta subyek haknya belum pasti dilakukan 

dengan cara membukukannya dalam daftar tanah, sehingga tidak diterbitkan 

sertipikatnya. Ringkasnya, untuk mencapai tujuan jaminan kepastian hukum hak 

atas bidang tanah didaftar dalam daftar tanah dan buku tanah serta dapat 

dilanjutklan dengan penerbitan sertipikat, sedangkan untuk mencapai tujuan 

informasi dilakukan pendaftaran hanya pada daftar tanah.  

 Obyek pendaftaran adalah bidang-bidang tanah hak (kecuali tanah negara 

yang hanya dicatat dalam daftar tanah), yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai 

orang dengan sesuatu hak. Pertanyaan yang timbul adalah apakah obyeknya 

bidang-bidang tanah hak atau bidang-bidang tanah lainnya. Bidang tanah adalah 

bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas. Bidang-

bidang yang dipunyai orang/badan hukum dengan sesuatu hak dapat diartikan 

sebagai (1) tanah saja, atau (2) tanah dan apa saja yang ditanam/dibangun di 

atasnya. Hal ini akan menyangkut persoalan pencakupan atau pemisahan 

horizontal.  

 Dalam pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan 

hak tersebut, termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam 

penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai dan pembatasan penggunaan 

tanah dalam kawasan lindung juga dicatat (Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997).  
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C. Penerbitan Sertipikat 

 

Menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997, sertipikat diterbitkan untuk kepentingan 

pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data 

fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Ini 

dapat dimaknai bahwa sertipikat (daftar isian 206) harus 

dibuat dengan cara menyalin dari buku tanah (daftar isian 

205). 

Sertipikat dibuat dengan menggunakan daftar isian 206 (untuk hak atas tanah), 206 A 

(untuk tanah wakaf), 206 B (untuk HMSRS) atau 206 C (untuk Hak Tanggungan) 

sesuai dengan hak yang dibukukan. Sertipikat Hak Tanggungan terdiri dari daftar isian 

206 C dan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Kepala Kantor 

Pertanahan. Berdasarkan Pasal 178 A Permen ATR/Kepala BPN No. 7 Tahun 2019 

sertipikat selain dibuat dengan menggunakan daftar isian dimaksud, dapat juga dibuat 

secara elektronik dengan bentuk basis data buku tanah dalam sistem elektronik yang 

dapat dicetak. Penerbitan sertipikat adalah dalam rangka perlindungan hukum bagi 

pemiliknya. Dengan pendaftaran hak (dalam buku tanah dan mencatannya pada surat 

ukur) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan, pemegang hak dan bidang 

tanah (yang diuraikan dalam surat ukur) secara sah telah didaftar. Artinya sejak 

pendaftaran subyek dan obyek bidang tanah tersebut dalam buku tanah mulai secara 

formal diperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.  

Hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam 

buku tanah dan memenuhi syarat dapat dilanjutkan dengan menerbitkan sertipikatnya.  

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: “jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data 

fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang 

bersangkutan dihapus”. 

Catatan-catatan tersebut pada Pasal 30 ayat (1) di atas dapat dihapuskan jika:  

1. terhadap catatan huruf b) diserahkan alat bukti atau telah lewat waktu 5 tahun, 

tanpa ada gugatan ke Pengadilan;  
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2. terhadap catatan huruf c),  ternyata sudah ada penyelesaian damai atau, setelah 

lewat 60 hari sejak pemberitahuan tertulis, tidak ada gugatan ke Pengadilan;  

3. terhadap catatan huruf d), sudah ada penyelesaian damai atau ada Putusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;  

4. terhadap catatan huruf e), sudah ada penyelesaian damai atau Putusan Pengadilan 

dengan kekuatan tetap dan perintah pencabutan sita dari Pengadilan.  

Penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah 

membuktikan haknya. Oleh karena itu sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada 

ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari masih 

adanya catatan dalam pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), 

pada prinsipnya sertipikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu 

mengenai ketidaklengkapan data fisik yang tidak disengketakan, sertipikat dapat 

diterbitkan. Penerbitan sertipikat dapat dilakukan, jika dalam pembukuan (buku tanah 

dan surat ukur) data fisik atau data yuridisnya lengkap dan tidak ada catatan-catatan 

(catatan-catatan tersebut sudah hapus). Sebaliknya jika catatan-catatan dimaksud 

masih ada, penerbitan sertipikat ditunda. 

Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat meliputi juga pambatasan-

pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 90 ayat (2) yaitu: pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam 

penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai dan pembatasan penggunaan 

tanah  dalam kawasan lindung. 

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah (hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai), hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik satuan rumah susun, hak tanggungan, yang masing-masing sudah dibukukan 

dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data 

fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan 

Buku Tanah. Lima (5) tahun sejak sertipikat diterbitkan tidak diajukan gugatan 

mengakibatkan mengakibatkan kedaluarsa. Dengan mencatat hak atas tanah dalam 

buku tanah (pembukuan/recording) dan pencatatan dalam surat ukur, merupakan bukti 

bahwa hak, pemegang hak dan bidang tanah, secara hukum telah didaftar (Pasal 29 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).  
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D. Daftar-Daftar Isian dalam Kegiatan Pendaftaran  

Dalam kegiatan pendaftaran hak ini, daftar isian memegang peranan penting 

dalam terciptanya tertib administrasi pertanahan guna tercapainya kepastian hukum 

hak atas tanah. Menurut Pasal 140 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 

3 Tahun 1997, dalam pelaksanaan program ajudikasi, ada beberapa daftar isian yang 

terkait dalam pendaftaran dan penerbitan sertipikat hak atas tanah secara sistematik. 

Daftar isian yang dimaksud adalah daftar yang berkaitan dengan daftar isian yuridis 

dan daftar isian bidang tata usaha. Adapun maksud dari masing-masing daftar isian 

tersebut dapat dijelaskan di bawah ini. 

1. Daftar Isian Data Yuridis 

a. Risalah Penelitian Data Yuridis (menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

Nomor 6 Tahun 2018) atau Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas 

sering disebut DI 201 (menurut PP No. 24 Tahun 1997), memiliki fungsi sebagai 

sarana atau alat pengumpul data fisik dan data yuridis pemilikan/penguasaan 

tanah, berita acara panitia dalam kegiatan penyelidikan riwayat serta dasar 

pembukuan dalam buku tanah. Penomorannya dilakukan berurut berdasarkan 

NIB yang telah disediakan oleh Panitia Ajudikasi dari Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan;  

b. Daftar Isian 201B merupakan surat pengumuman data fisik dan data yuridis 

yang digunakan sebagai sarana dalam mengumumkan letak, luas maupun 

asal/perolehan hak atas bidang tanah yang telah diajudikasi dan diukur. 

Penomoran (berurutan) yang dilakukan tergantung dari banyaknya bidang yang 

didata/diajudikasi serta penomoran tersendiri yang dibuat Panitia Ajudikasi, 

tidak terikat dengan penomoran Kantor Pertanahan. 

c. Daftar Isian 201C merupakan daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah 

sebagai lampiran pengumuman. Dalam daftar ini terdapat nomor identifikasi 

bidang tanah (NIB) beserta letak, luas dan nama pemilik hak atas tanah. 

Penomorannya dilakukan sama dengan DI 201 B 

d. Daftar Isian 202, merupakan suatu berita acara pengesahan data fisik dan data 

yuridis. Berita acara ini berfungsi untuk pengesahan data fisik dan yuridis 

setelah melalui masa pengumuman dan tanpa ada keberatan dari pihak-pihak 

lain. Sistem penomoran daftar isian ini tergantung dari banyaknya bidang yang 
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terdaftar dan acuannya adalah berkas yang lebih dulu masuk maka akan 

mendapatkan nomor awal. 

e. Daftar Isian 203 (daftar tanah), yaitu daftar yang berisi bidang-bidang tanah 

yang telah memiliki nomor hak disertai dengan surat ukurnya (diurutkan sesuai 

dengan NIB) dan bidang tanah yang telah diukur walaupun belum ada haknya, 

misalnya tanah negara dan tanah adat. 

f. Daftar Isian 204 (daftar nama). Daftar ini dimaksudkan untuk mencatat semua 

pemegang hak atas tanah di lokasi ajudikasi. Penomoran daftar isian ini 

dilakukan per-tahun untuk tiap kabupaten.  

g. Daftar Isian 205 (buku tanah). Pada prinsipnya, pengisian buku tanah secara 

sistematik sama dengan pengisian buku tanah secara sporadik (PMA No. 7 

Tahun 1961), yang berbeda adalah dalam hal penandatangan buku tanah secara 

sistematik dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi. Penomorannya dilakukan 

dengan berurut per-desa dan per-jenis hak yang terdaftar serta nomornya 

disesuaikan/melanjutkan nomor hak (DI 312) yang ada di Kantor Pertanahan. 

h. Daftar Isian 207 (Surat Ukur), dibuat untuk menguraikan tanah yang haknya 

telah terdaftar pada buku tanah. Daftar ini dibuat satu lembar untuk disimpan 

pada Kantor Pertanahan sebagai arsip dan satu lembar salinannya merupakan 

bagian dari sertipikat tanah. Konsep surat ukur dipersiapkan oleh Satgas 

Pengukuran dan Pemetaan, dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

dilaksanakan oleh pihak ketiga. Nomor SU diambil dari DI 311B.  

i. Daftar Isian 208 yaitu merupakan daftar penyelesaian pekerjaan pendaftaran 

tanah. Pembuatan daftar isian ini dimaksudkan untuk mencatat hak atas tanah 

yang terdaftar dalam suatu desa/kelurahan (jenis hak, peralihan hak dan nomor 

peta pendaftaran). Penomoran DI 208 dengan mengurutkan sesuai dengan 

banyaknya bidang terdaftar.  

2. Daftar Isian  Bidang Tata Usaha 

a. Daftar Isian 300, merupakan daftar bidang tanah yang diajudikasi (pendaftaran 

tanah secara sistematik). Dalam daftar ini, dilakukan pendataan awal terhadap 

bidang-bidang tanah yang fungsinya untuk dapat menentukan target awal jumlah 

sertipikat hak atas tanah. Penomeran dilakukan per-desa pada bidang-bidang 

tanah yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti di Kantor Pertanahan.   
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b. Daftar Isian 300A, merupakan daftar penyerahan hasil pekerjaan (pendaftaran 

tanah secara sistematik). Setelah selesai penyelenggaraan pendaftaran sistematik, 

Ketua Panitia Ajudikasi menyerahkan dokumen pendaftaran tanah sistematik. 

Penomerannya dilakukan per-desa dan dibuat oleh Panitia Ajudikasi. 

c. Daftar Isian 307, merupakan daftar penghasilan Negara. 

Untuk pelaksanaan ajudikasi ini, karena pembiayaan dari masyarakat tidak ada, 

dalam daftar isian 307 dianggap nol, akan tetapi tetap dicantumkan untuk tertib 

administrasi sehingga nomor haknya dapat diterbitkan.  

d. Daftar Isian 309, merupakan daftar keberatan terhadap pengumuman hasil 

penelitian data fisik dan data yuridis. Daftar ini dibuat jika dalam tenggang 

waktu pengumuman tersebut terdapat keberatan terhadap data fisik dan yuridis 

yang telah dikumpulkan oleh panitia ajudikasi. Penomerannya dilakukan dengan 

membuat nomer tersendiri untuk tiap desa dan terikat dengan penomoran di 

Kantor Pertanahan. 

e. Daftar Isian 311B, merupakan daftar surat ukur. Daftar ini berisi nomor surat 

ukur yang telah disahkan yang disertai luas bidang tanah dan NIB-nya. 

Penomerannya per-desa untuk setiap bidang yang terdaftar dan terikat dengan 

penomoran yang ada di Kantor Pertanahan. 

f. Daftar Isian 312, merupakan daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan 

tanah wakaf. Daftar ini berisi jenis-jenis hak yang terdapat dalam suatu lokasi 

ajudikasi baik hak milik, hak guna bangunan, hak pakai maupun tanah wakaf. 

Penomerannya dilakukan per-desa untuk setiap jenis hak yang terdaftar dan 

terikat dengan nomor yang ada di Kantor Pertanahan. 

Uraian tentang jenis-jenis daftar isian di atas, menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan ajudikasi ini tidak semudah yang diperkirakan. Dilihat dari 

segi daftar isian saja sudah dapat menunjukkan bagaimana sulitnya penomorannya, 

jenis daftar isiannya yang beraneka ragam dan prosedur pengisian yang rumit. Hal 

tersebut tentu saja berimbas kepada waktu yang dibutuhkan oleh Panitia Ajudikasi 

dalam menyelesaikan pembukuannya. Untuk diketahui, bahwa seluruh daftar isian 

yang ada dalam pendaftran tanah di Indonesia berjumlah sekitar 60 jenis, sulit 

dibayangkan dengan banyaknya daftar isian tersebut akan dapat menjamin kualitas 

hasil dari penatausahaan kegiatan pendaftaran tanah. Satu hal lagi yang patut 

menjadi perhatian terkait daftar isian, bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk 
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pelaksanaan yang jelas tentang tata cara pengisian daftar isian. Pada tiap kegiatan 

ajudikasi, orientasi pengisian daftar isian ini akan berbeda-beda. 

Waktu pengisian setiap daftar isian juga berpengaruh pada tertib 

administrasi pertanahan, seperti yang tercantum dalam Standar Prosedur Operasi 

Pelayanan Pertanahan (SPOPP). Sertipikat yang berkualitas akan memenuhi 

tahapan waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Seperti tugas dari satgas yuridis, 

harus membuat dokumen pengumuman sehari setelah kegiatan pengukuran 

dilakukan. Selain itu, tugas dari Ketua Panitia Ajudikasi yang melakukan koreksi 

serta validasi dengan tenggang waktu 7 hari kerja sedangkan untuk sidang panitia 

harus dapat ditunjukkan dengan suatu berita acara sidang panitia ajudikasi. 

Terkadang tahapan-tahapan kegiatan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan 

SPOPP sistematik yang ada oleh pelaksana yang menyebabkan tidak terpenuhinya 

kualitas hasil kegiatan, karena harus mengejar target jumlah dan waktu kegiatan. 

Itulah fakta yang terlihat pada tiap kegiatan ajudikasi dan tidak dapat dipungkiri, 

yang menjadi penyebab lain dan sekaligus sebagai tolak ukur menurunnya kualitas 

hasil kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik ini.   

 

E. Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat 

Di atas sudah dijelaskan bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi 

kegiatan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran haknya dalam buku tanah 

sebagaimana perintah Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran hak atas tanah 

baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan hak melalui keputusan pemberian hak 

untuk tanah negara atau penetapan penegasan hak atau pengakuan hak untuk tanah 

adat. Jika dikaji secara seksama, Pasal 19 ayat (2) UUPA dan Pasal 29 PP No. 24 

Tahun 1997 tersebut dengan tegas hanya mengatur tentang “pendaftaran” yang 

merupakan tindakan administratif. Kewenangan untuk melakukan hal itu diberikan 

kepada Pemerintah (Pasal 19 ayat (1)). Pendaftaran itu dilakukan “oleh” pejabat 

(pejabat administrasi negara, Pejabat Tata Usaha Negara) yang diberi kewenangan 

untuk itu; bukan dilakukan oleh pihak lain dihadapan pejabat itu. Ini berarti, tindakan 

administratif “mendaftarkan” oleh pejabat yang berwenang dilakukan setelah ada 

bukti-bukti hubungan hukum. Oleh karena kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang hanya mengenai pendaftaran hak atas tanah, hanya berupa tindakan 

administrasi, maka pengaturannya cukup dengan Peraturan Pemerintah. Dengan 
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demikian, Peraturan Pemerintah yang lahir sebagai penjabaran dan pelaksanaan atau 

perintah dari Pasal 19 UUPA itu karena bersifat administrasi, hanya (terbatas) pada 

urusan “pendaftaran” saja.  

Dengan demikian pejabat baru dapat mendaftarkan hak atas bidang tanah jika 

sudah diyakini kebenaran adanya hubungan hukum antara subyek hak dengan obyek 

bidang tanah hak, atau keberaran adanya perbuatan hukum para pihak atas bidang 

tanah tertentu. Berbeda dengan penetapan hubungan hukum yang berada pada 

Kementerian ATR/BPN (lihat bahasan kewenangan pemberian hak di atas), maka 

Pejabat yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan bidang tanah hak (yang sudah 

ditetapkan dengan keputusan penetapan hak) dalam daftar-daftar yaitu Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota). Tindakan administrasi mendaftarkan oleh pejabat 

dimaksud bukan melegalkan bukti-bukti kepemilikan/penguasaan tanah, melainkan 

hanya memformalkan kepemilikan/penguasaan atas bidang tanah hak seseorang atau 

badan hukum tertentu. Implikasi hal ini adalah jika bidang tanah tersebut sudah 

didaftar oleh pejabat yang berwenang, maka data atau informasi yang tercantum dalam 

daftar-daftar umum itu dianggap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat 

membuktikan sebaliknya.  

Bahasan sebelumnya sudah diuraikan mengenai kewenangan penetapan 

pemberian hak dan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas menurut Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 9 Tahun 2018. Pejabat yang berwenang 

menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah Meneteri ATR/Kepala BPN atau 

Pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang. Untuk lebih memperlancar 

pelaksanaan tugas dalam pemberian hak atas tanah, diatur dalam Peraturan Kepala 

BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 junto Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 

18 Tahun 2017. Dalam peraturan dimaksud, selain diatur mengenai pelimpahan 

kewenangan pemberian hak, juga diatur mengenai pelimpahan kewenangan 

penandatangan buku tanah dan sertipikat yang merupakan pekerjaan administratif 

dalam pendaftaran tanah.   

Dalam Bab III PP 24 Tahun 1997, Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran 

Tanah Bagian Kesatu, mengenai Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah, 

utamanya Pasal 5 ditentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (saat ini Kementerian ATR/BPN). Sedangkan dalam Pasal 6 ayat 

(1) PP dimaksud ditentukan bahwa: “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran 
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tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang 

oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan 

ditugaskan kepada Pejabat lain. Ini berarti dalam melaksanakan kegiatan tertentu 

pendaftaran tanah kepala kantor dapat dibantu oleh pejabat lain.  

Demikianlah, selanjutnya dalam Pasal 8 (1) ditentukan bahwa: “Dalam 

melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu 

oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pada 

prinsipnya, penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, 

namun dapat dilimpahkan kepada Ketua Panitia Ajudikasi (atas nama Kepala Kantor 

Pertanahan) dalam pendaftaran tanah secara sistematik. Begitu pula dalam hal-hal 

tertentu penandatanganan buku tanah (termasuk Surat Ukur dan Sertipikat) dapat 

dilimpahkan kepada pejabat tertentu (lihat Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 

2013). Sebelum ditandatangani, buku tanah dan sertipikatnya diparaf (divalidasi) oleh 

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan. 

Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat 

yang dapat dilimpahkan kepada Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik atau dalam hal-hal tertentu dilimpahkan kepada Kepala Seksi 

Hubungan Hukum Pertanahan berdasarkan Surat Kepala BPN RI Nomor 300-1413 

tanggal 5 Juli 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan 

bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah  (dahulu Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1998 junto Surat Edaran Nomor 110-3637 

tanggal 28 September 1998). Sebelum ditandatangani, sertipikat diparaf (divalidasi) 

oleh  Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan Pejabat eselon di bawahnya 

(Kepala Sub Seksi). 

Perkembangan peraturan terkait dengan penandatanganan buku tanah dan 

Sertipikat hak atas tanah sebagaimana uraian berikut. 

1. Pasal 10, PP Nomor 10 Tahun 1961, jo PMA 7 Tahun 1961, menentukan bahwa 

Buku Tanah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. 

2. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989, menentukan bahwa kewenangan 

penandatanganan buku tanah  dan  sertipikat hak atas tanah adalah: 
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Tabel 1: Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Buku Tanah, Sertipikat dan SU 

menurut PKBN No. 5/1989 

Jenis 
Penyiapan 

dan paraf 

Tanda 

tangan 
Pelimpahan ke 

Buku 

Tanah dan 

Sertipikat 

Kasi 

Pengukuran 

dan 

Pendaftaran 

Tanah 

Kepala 

Kantor 

Kasi Pengukuran dan 

PendaftaranTanah (membuat surat 

kuasa Kepala Kantor)  jika: 

a.  Kepala Kantor berhalangan (dinas, 

cuti dan sakit dalam waktu cukup 

lama) dan selama belum ditunjuk 

Pejabat Kepala Kantor 

b.  Pendaftaran SK  Pemberian Hak. 

Surat Ukur/ 

Gambar 

Situasi 

Kasubsi PPK Kasi 

Pengukuran 

dan 

Pendaftaran

Tanah 

Kasubsi PPK (dengan surat penugasan 

Kepala Kantor pertanahan) jika Kasi 

Pengukuran dan PendaftaranTanah 

berhalangan (dinas, cuti dan sakit 

dalam waktu cukup lama) 

 

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1998 menentukan 

bahwa kewenangan menandatangani buku tanah surat ukur dan sertipikat adalah:  

Tabel 2: Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Buku Tanah, Sertipikat dan SU 

Menurut Permenag /KBPN No. 7/1998 

Jenis Tanda tangan Pelimpahan 

Buku 

Tanah, 

Sertipikat 

& SU 

(bagian 

sertipikat) 

a. Sistematik:  

Ketua Panitia Ajudikasi an. Kakantah (ps 2); 

b. Sporadik: 

Kakantah (ps 4) 

Wajib ke Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

(membuat surat kuasa menandatangani Buku Tanah 

dan Sertipikat oleh Kakantah) jika: 

  berhalangan (dinas, cuti dan sakit): > 6 hari) dan 

selama belum ditunjuk Pelaksana Tugas (ps 5); 

  wajib: beban kerja PT > 1000/bl (Pendaftaran 

Tanah pertama kali dan PDPT) (ps 6), terhadap: 
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-  perubahan hak; 

-  Hak  Tanggungan (dan hapusnya Hak 

Tanggungan); 

- Perpanjangan hak; 

-  Peralihan hak (sudah sertipikat); 

-  Peralihan Hak Tanggungan: cessie dan subrogasi; 

-  Sita, pengampuan dan perwalian); 

-  Perubahan (ganti nama). 

 PDPT: Kakantah (ps 4) 

SU a. Sistematik: Ketua Pan Ajd an. Kasi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah (ps 3) 

b. Sporadik: Kasi 

Pengukuran dan 

Pendaftaran 

Tanah (ps 9); 

Kasubsi PPK (dengan SK Penunjukan Petugas 

Penandatanganan SU oleh Kankan) jika: 

a. Kasi berhalangan (dinas, cuti dan sakit): > 6 hari) 

dan selama belum ditunjuk Plt (ps 10); atau 

b. Beban kerja Kasi dianggap dapat menghambat 

kelancaran pelayanan (ps 11); 

 

4. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 junto Peraturan Menteri 

ATR/Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2017 yang menentukan bahwa kewenangan 

menandatangani buku tanah, surat ukur, sertipikat dan peta bidang tanah adalah:  

Tabel 3: Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Buku Tanah, Sertipikat dan SU 

Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 junto Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2017 

Jenis Tanda tangan Pelimpahan 

SU & PBT Kasi IP (ps 14) Kasubsi PP, jika Kasi IP: 

 berhalangan (dinas, cuti dan sakit): > 5 hari) 

berturut-turut dan selama belum ditunjuk Pelaksana 

Tugas (ps 15); 

 Pelaksanaan program kegiatan pertanahan yang 

sifatnya strategi, massal dan programlain. 

 PDPT yang pelayannya > 2000 bidang/bulan (ps 16). 



Pendaftaran Tanah II Page 171 
 

Buku 

Tanah, 

Sertipikat 

Sporadik: 

Kakantah (ps 

17) 

 Kakanwil menunjuk Plt, jika Kakan berhalangan 

(dinas, cuti dan sakit): > 10 hari) berturut-turut; 

 Kasi HHP jk beban kerja pelayanan  > 1000/bl  

terhadap: 

- Perubahan Hak  Tanggungan, peralihan HT (cessie), 

perubahan kreditur (subrogasi); 

-  HMSRS; 

- SKPT; 

- Sita dan pengangkatan sita; 

- Cek sertipikat; 

- Pencatatan lain-lain. 

Jika volume > 1000/bl, yang dilimpahkan dilimpahkan 

ke Kasi dapat dilimpahkan ke Kasubsi pada Seksi 

HHP (dengan Kep pelimpahan oleh Kakantah) 

SU c. Sistematik: Ketua Panitia Ajdudikasi an. Kasi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah (ps 3) 

d. Sporadik: Kasi 

Pengukuran dan 

Pendaftaran 

Tanah (ps 9); 

Kasubsi PPK (dengan SK Penunjukan Petugas 

Penandatanganan SU oleh Kankan) jika: 

a.  Kasi berhalangan (dinas, cuti dan sakit): > 6 hari) 

dan selama belum ditunjuk Plt (ps 10); atau 

b.  Beban kerja Kasi dianggap dapat menghambat 

kelancaran pelayanan (ps 11); 

 

F. Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Coba Anda diskusikan dengan rekan, bilamana terhadap sebidang tanah dapat 

dibukukan! 

2. Coba Anda diskusikan kenapa dalam Pasal 19 UUPA terdapat kegiatan pembukuan 

tanah dan kegiatan pendaftaran hak? 

3. Coba Anda jelaskan apa yang harus dipersiapkan, sebelum pembuatan buku tanah? 

4. Menurut Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018, kewenangan 

penandatanganan buku tanah dan sertipikat dilimpahkan kepada Ketua Panitia 
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Ajudikasi, namun dalam PTSL di beberapa kabupaten di Provinsi NTT, 

penandatanganan tersebut tetap dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Kenapa 

hal tersebut dapat terjadi?  

5. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017 

tentang Penunjukkan Desa Pakraman di Bali sebagai Subjek Hak Pemilikan 

Bersama (Komunal) Hak Atas Tanah. Coba diskusikan, bagaimana penulisan 

subyek hak pada buku tanah dan sertipikatnya?   

 

G. Rangkuman 

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi dua kegiatan utama yaitu fisik kadaster 

dan pendaftaran haknya. Agar peta-peta kadaster mempunyai kekuatan bukti maka 

pelaksanaannya wajib memenuhi aspek teknis geodesi serta pendaftaran haknya harus 

memenuhi kaedah-kaedah hukum yang ditetapkan. Ketentuan hukum dimaksud dalam 

operasionalnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 serta 

petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya. 

Dalam upaya memperoleh kepastian obyek bidang tanah yang akan didaftarkan 

maka kegiatan utamanya meliputi pengukuran dan pemetaan kerangka dasar  sebagai 

titik ikat bidang tanah serta pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Di sisi 

lain pengumpulan data yuridis dilakukan penyelidikan riwayat tanah dan validasi alat 

bukti pemilikan atau penguasaan tanah. Setelah data fisik dan data yuridis diperoleh 

dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data yang meliputi membuat kesimpulan 

sementara, mengadakan pengumuman serta mengesahkan dan membuat kesimpulan 

akhir. Berdasarkan pertimbangan yang ada dalam kesimpulan dimaksud dilakukan 

tindakan (hukum) penetapan hak oleh pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan hukum 

dimaksud dapat berupa penetapan penegasan konversi atau penetapan pengakuan hak 

yang formilnya dilakukan dengan mengisi (menandatangani) halaman VI Risalah. 

Sesuai amanat pasal 19 ayat (2) UUPA hanya (terbatas) mengatur tentang 

kewenangan pendaftaran yang merupakan tindakan administratif mendaftarkan bidang 

tanah.  Adapun kewenangan membuat alat bukti tertulis dalam bidang hukum publik 

(wujudnya berupa surat penetapan/keputusan), menjadi kewenangan Pejabat Tata 

Usaha Negara yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan 
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Pendaftaran Tanah junto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 

Tahun 1999.  

Dengan demikian pejabat (Kepala Kantor Pertanahan) baru dapat mendaftarkan 

hak atas bidang tanah jika sudah diyakini kebenaran adanya hubungan hukum antara 

subyek hak dengan obyek bidang tanah hak. Hubungan hukum dimaksud dapat 

melalui penetapan pemberian hak, penetapan penegasan konversi atau penetapan 

pengakuan hak. Artinya pejabat yang diberi kewenangan administratif dimaksud 

bukan melegalkan bukti-bukti kepemilikan/penguasaan tanah, melainkan hanya 

memformalkan kepemilikan/ penguasaan atas bidang tanah hak seseorang atau badan 

hukum tertentu.  

Dengan pencatatan atau pendaftaran bidang tanah hak dimaksud sesuai pasal 

29 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 secara hukum  telah didaftar. Pendaftaran hak 

dalam buku tanah dapat dilakukan tanpa catatan dan pembukuan hak dengan catatan. 

Pembukuan hak tanpa catatan dilakukan terhadap bidang tanah yang data fisik atau 

data yuridisnya sudah lengkap serta tidak sedang disengketakan oleh pihak lain. 

Sedangkan pembukuan hak dengan catatan dilakukan terhadap bidang tanah yang data 

fisik atau data yuridisnya tidak lengkap atau sedang disengketakan olek pihak lain, 

baik sengketa yang belum atau sudah diajukan ke pengadilan. 

Penerbitan sertipikat dapat dilakukan, jika dalam buku tanah dan atau surat 

ukur data fisik atau data yuridisnya lengkap dan tidak ada catatan-catatan (catatan-

catatan tersebut sudah hapus), sebaliknya jika catatan-catatan dimaksud masih ada, 

penerbitan sertipikat ditunda. 

 

H. Evaluasi Materi Pokok 4 

Jawab pertanyaan di bawah dengan jelas dan ringkas. Lingkari huruf ( B / S ) sesuai 

pilihan jawaban yang benar atau salah dari pernyataan berikut. 

1. ( B / S ) Pembukuan tanah dilakukan guna membuat basis utama penyediaan 

informasi bidang-bidang tanah pada desa/kelurahan. 

2. ( B / S ) Pendaftaran hak dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum 

kepemilikan bidang tanah dengan sesuatu hak. 

3. ( B / S ) Didaftarkannya hak pada surat ukur, sehingga mulai saat itu pemilikan 

tanah sah secara hukum, sehingga saat itu lahir hak secara penuh. 
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4. ( B / S ) Jika dalam buku tanah terdapat catatan pembatasan penggunaan tanah, 

maka dilakukan penundaan penerbitan sertipikatnya. 

5. ( B / S ) Risalah Penelitian Data Yuridis memiliki fungsi sebagai alat pengumpul 

data yuridis penguasaan tanah, berita acara penyelidikan riwayat tanah 

serta dasar pembukuan dalam buku tanah. 

6. ( B / S ) Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 hakekatnya mengatur saat lahirnya 

hubungan hukum antara subyek dengan obyek bidang tanah. 

7. ( B / S ) Tindakan administrasi mendaftarkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi 

berfungsi untuk melegalkan bukti-bukti penguasaan atas bidang tanah 

hak seseorang atau badan hukum tertentu. 

8. ( B / S ) Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa pendaftaran tanah 

diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

9. ( B / S ) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 selain mengatur 

pelimpahan kewenangan pemberian hak, juga mengatur pelimpahan 

kewenangan penandatangan buku tanah dan sertipikat. 

10. ( B / S ) Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa obyek pendaftaran 

hak atas tanah dalam buku tanah meliputi bidang tanah hak termasuk 

tanah negara. 

11. ( B / S ) pada hakekatnya antara pendaftaran akta dan pendaftaran hak tidak ada 

perbedaan makna dan pelaksanaannya dalam pendaftaran tanah.  

12. ( B / S ) Pembukuan hak merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran hak atas 

tanah 

13. ( B / S ) Pembukuan hak merupakan suatu tindakan hukum sepihak (Beschikking) 

yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. 

14. ( B / S ) Kewenangan Kementerian ATR/BPN dalam melakukan tindakan hukum 

Beschikking, bersumber dari Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013. 

15. ( B / S ) Lahirnya hak milik atau hak atas tanah lainnya adalah pada saat 

penetapan hak dimaksud oleh Kementerian ATR/BPN. 

16. ( B / S ) Dalam PTSL saat ini Hak Milik dan Hak sewa yang diatur pada pasal 16 

UUPA didaftar dalam buku tanah. 

17. ( B / S ) Completensess of the records selain menyangkut lengkapnya catatan 

pada suatu wilayah juga berkenaan dengan catatan pada isi hak setiap 

persil itu sendiri harus lengkap.  
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18. ( B / S )  Ketua Panitia Ajudikasi dapat membuat buku tanah dan surat ukur 

setelah ditandatanganinya berita acara pengesahan (daftar isian 202). 

19. ( B / S )  Pencatatan blokir dan sita pada buku tanah oleh Kepala Kantor 

Pertanahan adalah tindakan beschikking yang bersifat sementara terhadap 

perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.  

20. ( B / S ) Setelah lengkapnya pembuatan (penandatangan) risalah penelitian data 

yuridis, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dapat langsung melakukan 

pembukuan hak milik atas tanah pada buku tanah dan surat ukur.  

 

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Evaluasi Materi Pokok 1 

yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan =    -------------------------------------------------    X  100 % 

 10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali; 

80 – 90 %    =  Baik; 

70 – 80 %    =  Cukup 

     ≤ 70  %   =  Kurang 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

VI 
PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Pelaksanaan pendaftaran tanah bukan hanya sekedar kegiatan pembukuan tanah 

dalam rangka menciptakan land information, namun sebuah konstruksi yuridis yaitu 

pendaftaran hak (registration of titels) guna dapat memberikan kepastian hukum 

kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk sertipikat hak atas tanah. Dalam modul ini, 

selain memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, 

juga mengarahkan perilaku yang dapat lebih meningkatkan terwujudnya sistem 

pengadministrasian bidang-bidang tanah yang dapat mejaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum hak atas tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA. 

 Modul ini membekali anda dasar-dasar dan operasionalisasi kegiatan pendaftaran 

tanah,  ajudikasi, penetapan hak dan pembukuan hak atas tanah. Sebagai dasar-dasar 

pemahaman pendaftaran tanah dibahas ruang lingkup yang meliputi konsep administrasi 

pertanahan, dasar hukum serta penatausahaan pendaftaran tanah, dilanjutkan dengan 

tahapan pendaftaran tanah sitematis serta pendaftaran tanah secara sporadis baik proses 

di front office maupun proses di back office yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan. 

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah, membahas tiga hal yaitu pengumpulan data yuridis 

yang meliputi pengertian dan ruang lingkup data yuridis, risalah penelitian data yuridis, 

dan rekapitulasinya, status tanah membahas status hak atas tanah, perolehan hak, dan 

pembuktian pemilikan/penguasaan tanah, serta pengolahan data yuridis mulai dari 
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pelaksanaan sidang Panitia, pembuatan kesimpulan guna proses pengumuman, 

pengesahan dan kesimpulan akhir.  

Penetapan hak memberikan pemahaman perihal pemberian hak atas tanah dari 

tanah negara serta penetapan melalui konversi hak lama atas tanah. Penetapan 

pemberian hak dari tanah negara membahas tentang kewenangan, prosedur, format dan 

register penetapan hak serta kebijakan penyederhanaan format keputusan penetapan hak 

dalam pendaftaran tanah secara sistematis. Penetapan melalui konversi hak lama atas 

tanah membahas tentang pengertian, landasan hukum, obyek serta pelaksanaan konversi 

hak-hak barat dan hak-hak tanah Indonesia diakhiri dengan kebijakan dalam penetapan 

penegasan hak dan pengakuan hak atas tanah.  

Pembukuan hak atas tanah diawali dengan pembahasan pembukuan tanah dan 

pendaftaran hak, dilanjutkan dengan deskripsi pembukuan hak atas tanah yang meliputi 

obyek dan ketatalaksanaan pembukuan hak atas tanah, penerbitan sertipikat, serta 

diakhiri dengan membahas daftar-daftar isian dalam kegiatan pendaftaran tanah dan 

kewenangan penandatanganan buku tanah dan sertipikat hak atas tanah.   

Oleh karena luasnya cakupan materi Pendafataran Tanah II ini, anda perlu lebih 

banyak melakukan pembelajaran melalui latihan atau praktik serta berdiskusi dengan 

teman-teman lainnya mengenai kasus-kasus yang ditemui dalam kegiatan penetapan dan 

pembukuan hak. Salah satu panduannya adalah Modul I sampai dengan Modul VI yang 

sedang anda baca ini. Anda dapat memperkaya sesuai dengan pengalaman anda.  

 

B. Tindak Lanjut 

Guna lebih efektif dalam pembelajaran anda, silahkan membaca literature yang 

terdapat di dalam daftar pustaka ini. Mengingat luasnya materi Pendaftaran Tanah II 

ini, maka agar dapat dipahami oleh Anda -peserta didik- disarankan untuk: 1) 

menguasai berbagai macam pengetahuan yang relevan dengan hukum perdata, hukum 

adat setempat, hukum waris, dan lain-lain; 2) menguasai berbagai macam pengetahuan 

lainnya yang relevan dengan kebijakan serta permasalahannya dan lain-lain; dan 3) 

menguasai teknik-teknik komunikasi dengan masyarakat dan teknik observasi di 

lapangan, serta menguasai teknologi informasi dengan baik terkait dengan penggunaan 

sistem elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. 
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C. Kunci Jawaban Evaluasi 

Materi Pokok 1 

 

Materi Pokok 2 

 

Materi Pokok 3  Materi Pokok 3 

No Jawaban No Jawaban No Jawaban  No Jawaban 

1 d 1 B 1 S  1 B 

2 c 2 S 2 S  2 B 

3 c 3 S 3 B  3 S 

4 b 4 S 4 S  4 S 

5 b 5 B 5 B  5 B 

6 d 6 S 6 S  6 B 

7 b 7 B 7 B  7 S 

8 d 

 

8 S  8 B  8 S 

9 a 9 B 9 S  9 B 

10 c 10 S 10 S  10 S 

11 a 11 S 11 B  11 S 

12 a 12 S 12 B  12 B 

13 d 13 B 13 B  13 S 

14 a 14 B 14 S  14 B 

15 c 15 B 15 B  15 S 

16 b 16 B 16 S  16 S 

17 c 17 S 17 S  17 B 

18 d 18 S 18 B  18 S 

19 c 19 B 19 B  19 S 

20 c 20 B 20 S  20 B 

   21 B       

   22 S       

   23 B       

   24 S       

   25 S       
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