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MODUL 
IV 

TATA LAKSANA PENGUMPULAN DATA YURUDIS 

 

A. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud daripada raktikum pengumpulan data yuridis ini agar praktikan mampu 

mensimulasikan tahapan kegiatan penyelidikan riwayat tanah secara benar. 

2. Praktikum ini bertujuan agar praktikan dapat melakukan kegiatan pengumpulan data 

yuridis serta dapat mengisi daftar isian ini secara benar.    

 

B. Peralatan dan bahan 

Dalam rangka memperlancar kegiatan praktikum ini, diperlukan bahan-bahan atau 

peralatan. Bahan dimaksud misalnya formulir DI 201 atau Risalah Penelitian Data Yuridis 

(dalam pendaftaran tanah secara sistematis), atau Berita Acara Lapang (Risalah 

Pemeriksaan Tanah) dan  Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dalam pendaftaran tanah 

secara sporadis, maupun dokumen alas hak, dokumen permohonan, dll. Sedangkan 

peralatan yang diperlukan seperti: pencil, pena (ballpoint) tahan air, penggaris. 

 

C. Dasar Teori 

Format risalah hasil kegiatan penelitian data yuridis dalam kegiatan pendaftaran 

tanah terdapat perbedaan pengaturan. Dalam pendaftaran tanah secara sporadis, hasil 

penyelidikan riwayat tanah oleh Panitia dituangkan ke dalam Berita Acara Lapangan 

(Lampiran IV.c) dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Risalah Panitia A) Lampiran 

IV.d, berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007, akan dibahas pada Modul 

V. Sedangkan dalam pendaftaran tanah secara sistematik menggunakan Daftar  Isian 201 

(Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas) Lampiran IV.1.a berdasarkan PP 

No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, atau menurut Peraturan Menteri 

ATR/KBPN No. 6 Tahun 2018, menggunakan Risalah Penelitian Data Yuridis (Lampiran 

IV.1.b).  

Format DI 201 dan Risalah Penelitian Data Yuridis pada hakekatnya sama, hanya 
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berbeda pada halaman pertama yaitu ruang Sketsa Bidang Tanah dan Persetujuan Batas 

Bidang pada DI 201 tidak ada pada Risalah Penelitian Data Yuridis, sedang ruang lainnya 

hampir sama. Oleh karena itu pada praktek ini lebih menekankan pada pengisian DI 201.  

Daftar Isian 201 pada hakekatnya merupakan risalah penelitian data yuridis dan 

penetapan batas bidang tanah. 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 isian ini, seyogyanya diperhatikan secara seksama. 

Artinya, daftar isian ini harus diisi dengan cermat dan teliti serta dengan mentaati prosedur 

hukum yang telah dibakukan baik secara teori maupun secara materiil. 

Pada hakekatnya perlakuan dan penggunaan DI 201 itu dapat dibagi menjadi 3 

tahap. Tahap pertama,  adalah 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 

biasa. Informasi yang diisi kedalamnya, masih berupa keterangan tentang keadaan nyata 

tetapi belum dapat diperlakukan sebagai fakta dan data hukum. Fungsi DI 201 pada saat 

ini adalah sebagai sebuah daftar kumpulan pertanyaan yang disebut kuisioner yang harus 

diisi secara lengkap. Pengisian daftar ini dapat dilakukan berdasarkan informasi yang 

diperoleh melalui dokumen atau berkas permohonan (dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik), wawancara dan pengamatan di lapangan.  

Sebagai formalita untuk mengakhiri penggunaan DI 201 di lapangan dilakukan 

dengan tahapan pembacaan ulang isi DI 201, permintaan pendapat pihak yang 

berkepentingan, perubahan atau perbaikan isi DI 201 baru diakhiri dengan pembubuhan 

tanda-tangan pihak yang berkepentingan dan petugas pengumpul data.   

Tahap kedua, adalah tahap dimana DI 201 digunakan sebagai dokumen yang berisi 

informasi sah tentang fakta dan data hukum. Dikatakan sebagai dokumen hukum/dokumen 

resmi, sebab isi daftar isian dimaksud adalah merupakan suatu keterangan mengenai status 

hukum dari tanah dan pemegang hak atas tanah.       

 Tahap ketiga, yaitu tahap dimana DI 201 digunakan sebagai arsip aktif yang sering 

juga disebut warkah. Kedudukannya sebagai arsip aktif erat kaitannya dengan sistem 

publisita yang dianut yaitu sistem terbuka. Dengan keterbukaan ini, berarti daftar isian 
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dimaksud tetap berfungsi sebagai dokumen yang memuat data dan fakta hukum yang sah 

atas bidang tanah yang telah didaftar.  

Sedangkan berdasarkan PerKBPN Nomor 7 Tahun 2007, hasil penyelidikan 

riwayat tanah oleh Panitia dituangkan ke dalam Berita Acara Lapangan, Risalah Panitia 

Pemeriksaan Tanah (Risalah Panitia A) dan Risalah Pengolahan Data (RPD); hanya saja 

untuk alasan kepraktisan dalam praktikum ini tidak digunakan. (praktikan wajib 

memahaminya pula).   

 

D. Langkah Kegiatan dan Tata Cara Pengisian  

 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201), Lampiran IV.1.a 

1. RUANG JUDUL, RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS 

Ruang ini diisi dengan data letak tanah dan NIB yaitu: 

a. Isi nama desa / kelurahan letak tanah yang bersangkutan. Untuk membedakan 

antara dua desa/kelurahan (atau lebih) yang mempunyai nama sama, maka 

dibelakang nama desa dicantumkan pula nama kecamatannya. 

b. NIB diisi berdasarkan NIB yang terakhir dari bidang tanah yang sudah ditetapkan 

batasnya oleh petugas.  

2.  RUANG I, IDENTIFIKASI BIDANG TANAH DAN YANG BERKEPENTINGAN 

a. Bidang Tanah, Letak Tanah. 

      Diisi nama jalan letak tanah. Jika letak tanah berada di luar areal yang tidak ada 

jalan, dapat diisi misalnya nama gang/lorong; atau di areal perkampungan lainnya 

atau persawahan ditulis nama Kampung, Dukuh atau Blok. Identifikasi bidang 

tanah dilengkapi dengan mengisi nomor Rukun Tetangga / Rukum Warga, contoh 

RT 007/RW 08 (jika berupa tanah pekarangan/perkampungan/perumahan) 

b. Yang berkepentingan 

Identifikasi dari pemilik tanah atau yang berkepentingan dengan tanah berupa: 

1) Diisi nama lengkap (seorang atau lebih dari seorang) yang berkepentingan. 

Yang dimaksud dengan yang berkepentingan disini dapat merupakan pemilik 

tanah, pemegang hak adat, yang menguasai/mengolah tanah (dalam hal Tanah 

Negara) atau nama yang tercantum di dalam alat bukti tertulis. Apabila yang 
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berkepentingan dimaksud berupa badan hukum atau lembaga sosial, yang 

ditulis nama institusi lembaga hukum atau lembaga sosial yang bersangkutan, 

misalnya Pemerintah Desa Barutikung untuk tanah kas desa. 

Perhatikan adanya tanda  *) agar dicoret salah satu yang tidak sesuai. 

2)  KTP/NOPEN, diisi bila yang berkepentingan adalah perorangan. Catat tanggal 

lahir yang berkepentingan (untuk dicantumkan dalam buku tanah), misalnya : 

09-10-1988.  

3) Pekerjaan, diisi jenis pekerjaan pokok yang berkepentingan, misalnya  petani 

(sesuaikan dengan data yang ada pada KTP). 

4) Tempat tinggal ditulis tempat tinggal sesuai bukti pada KTP-nya secara 

lengkap. 

5) Badan Hukum, diisi bila yang berkepentingan berupa Badan Hukum, sedangka 

jika perorangan kolom ini dicoret. 

6) Bila yang berkepentingan lebih dari 1 (satu) orang/Badan Hukum, sehingga 

kolom ini tidak dapat menulis nama yang berkepentingan secara lengkap agar 

daftar isian ini diberi lampiran ditandatangani oleh petugas pengumpul data, 

lihat catatan nomor 1) di atas. 

c.   Sketsa Bidang Tanah  

Pada ruang ini digunakan untuk menggambar (hanya bentuk geometri) bidang 

tanah yang bersangkutan dengan menggunakan skala pendekatan saja.  Cantumkan 

tanda orientasi arah Utara dan nama pemilik tanah yang berbatasan. 

       

Contoh :                 Rustam                                       Utara 

             Anggito                                  Bintarto 

                                                         

                                  Sudarman 

 

Catatan: dalam Risalah Penelitian Data Yuridis berdasarkan  Permen ATR/KBPN 

No. 6 Tahun 2018) ruang ini tidak ada lagi. 

 d.  Persetujuan Batas Bidang Tanah 

 Nama tetangga yang berkepentingan diisi nama para pemilik tanah yang 
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berbatasan. Urutan nama mereka harus sesuai dengan tandatangan yang 

dibubuhkan. 

 Tandatangan pesetujuan tetangga, diisi tandatangan para pemilik tanah yang 

berbatasan. 

Catatan: dalam Risalah Penelitian Data Yuridis berdasarkan Permen ATR/KBPN 

No. 6 Tahun 2018) ruang ini tidak ada lagi. 

3. RUANG II, DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH  

a. Ruang II.A, PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH           

1) Ruang II.A.1 (Bukti-bukti pemilikan / penguasaan) 

a) Ruang 1.a ( sertipikat)  

Ruang 1.a ini hanya diisi bila bidang tanah tersebut sudah bersertipikat; Pilih 

salah satu sesuai dengan jenis hak, dengan cara mencoret kode jenis hak 

yang tidak sesuai dengan fakta dan mengisi keterangan selanjutnya yaitu: 

i. Atas nama, diisi nama pemegang hak yang tercantum pada sertipikat. 

Nama yang terdaftar tidak perlu dengan gelar kesarjanaan, namun tidak 

disingkat. Yang dicantumkan adalah nama pemegang hak terakhir. 

ii. No, diisi dengan nomor hak yang bersangkutan, contoh : 103. 

iii. Tanggal, diisi tanggal penerbitan sertipikat tersebut (lihat daftar isian 

206/salinan buku tanah dalam sertipikat ruang h. 

Sedangkan bila bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat ruang 

1.a ini dicoret dengan garis melintang penuh.  

Contoh : 

 

 

 

Selanjutnya pilih satu atau lebih kolom b sampai dengan kolom h di 

bawahnya, sesuai dengan kenyataan perolehan tanahnya. 

b) Ruang 1.b (Warisan) 

Jika tanah yang dimiliki berasal dari pewarisan, maka ruang ini diisi dengan 

nama, tahun dan tempat/lokasi meninggalnya pewaris; Kotak pilihan diisi 

a. Sertipikat : HM / HGU / HP / HPL *) 

Atas Nama : ………….….No : ……Tanggal …………....… 
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dengan tanda yang sesuai (X atau ) untuk pilihan apakah pewaris 

meninggalkan surat wasiat atau tidak. Jika tidak dilanjutkan dengan pilihan 

selanjutnya, yaitu apakah ada surat keterangan waris atau tidak; kalau ada isi 

kotak dengan tanda V sedang jika tidak ada isi dengan tanda X.  

c) Ruang 1.c (Hibah) 

Jika tanah ini diperoleh melalui hibah atau pemberian, ruang ini diisi dengan 

nama pemberi hibah. Isi pilihan cara pemberian/hibahnya dengan cara 

mencoret pilihan yang tidak sesuai. 

Jika hibah dilakukan dibawah tangan selanjutnya diisi tanggal dibuatnya 

surat dibawah tangan tersebut, sedangkan jika hibah dilakukan dengan 

membuat akta selain diisi tanggal pembuatan aktanya juga dicantumkan 

nomor akta dan nama pejabat PPAT. 

d) Ruang 1.d (Pembelian) 

Jika tanah diperoleh dengan cara membeli, ruang ini diisi pilihan sesuai 

dengan bukti pembelian yang ada dengan cara mencoret pilihan yang tidak 

sesuai. Dilanjutkan dengan mengisi tanggal pembelian sesuai alat bukti yang 

ada, misalnya tanggal 18-03-1998. 

Jika pembelian dilakukan dengan membuat Akta PPAT, cantumkan nomor 

akta dan nama pejabat pembuat akta PPAT tersebut; sedangkan bila 

pembelian tidak dilakukan dengan akta PPAT, ruang ini diisi dengan cara 

mencoretnya ( -------  )  

e) Ruang 1. e (Pelelangan) 

Jika tanah diperoleh melalui lelang, isi kotak        dengan tanda  bila bukti 

pelelangan dilampirkan dan isi tanggal serta tahun pelelangan  dilakukan. 

Diisi tempat kedudukan kantor lelang dan nama kantor pelaksana lelang. 

Contoh: Yogyakarta, Kantor Lelang Kelas I. 

f)  Ruang 1.f (Putusan Pemberian Hak) 

Jika tanah yang dimiliki tersebut sebelumnya merupakan Tanah Negara, 

yang diperoleh melalui permohonan hak dari pejabat yang berwenang, maka 
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ruang ini diisi keterangan sesuai dengan yang ada dalam surat penetapan 

pemberian haknya yaitu : 

i. Jabatan dari Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pemberian hak 

seperti yang tercantum dalam surat bukti yang ditunjukkan. Misalnya : 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 

ii. Isi nomor dan tanggal surat keputusan pemberian hak. 

iii.  Persyaratannya : isi kotak      dengan tanda   jika persyaratan yang 

tercantum dalam surat keputusan tersebut (misalnya pembayaran uang 

pemasukan/kas negara) sudah dipenuhi atau dibayar oleh penerima hak, 

sedangkan jika belum terpenuhi diisi dengan tanda . 

g) Ruang 1.g (Perwakafan) 

Jika merupakan tanah wakaf, tulis bukti perwakafan dimaksud apakah 

berupa akta ikrar wakaf atau berupa akta pengganti ikrar wakaf yang 

dilampirkan, dengan cara mencoret pilihan yang tidak sesuai fakta. 

Selanjutnya isi nomor dan tanggal akta (atau pengganti) ikrar wakaf  serta 

cantumkan nama Nadzirnya. 

h) Ruang 1.h (Lain-lain sebutkan) 

Isikan perbuatan hukum atau surat-surat bukti lain (jika ada), tetapi tidak 

disebut dalam ruang b, c, d, e, f, dan g di atas atau diisi jika sudah tidak 

cukup ruangan untuk disebut lagi di ruang (b) sampai dengan ruang (g).  

Contoh: bukti jual beli lebih dari satu kali atau peralihan dilakukan dengan 

cara tukar-menukar atau jika terdapat bukti perpajakan seperti letter C 

cantumkan nomor, persil, kelas, luas serta nama yang tercantum dalam buku 

C desa dimaksud. 

2) Ruang II.A.2 (Bukti Perpajakan)       

a) Isi kotak     dengan tanda   yang sesuai diantara pilihan a  sampai dengan  

d. Perhatikan pula tanda *) agar mencoret yang tidak perlu, dan tanda **) 

untuk melampirkan surat-surat bukti pajaknya. 

b) Sebutkan nama kantor tahun dan tanggal penerbitan surat-surat pajak 
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tersebut di ruang uraian disebelahnya.    

3) Ruang II.A.3 (Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah)                       

a) Sebutkan nama orang yang menguasai bidang tanah tersebut pada tahun 

1960.  Bila tidak diketahui ruang ini diisi dengan garis mendatar. 

b) Sebutkan pada tahun berapa (setelah tahun 1960, khusus untuk di DIY 

setelash tahun 1980), bidang tanah tersebut baru dikuasai oleh yang 

berkepentingan (tulis nama pemilik terakhir). 

c) Sebutkan cara perolehan bidang tanah tersebut oleh yang berkepentingan 

(sesuaikan dengan bukti kepemilikan sebagaimana sudah dibahas 

sebelumnya). Contoh : jual-beli. 

d) Kenyataan penggunaan tanah, diisi sesuai dengan jenis penggunaan tanah 

saat ini (berdasarkan hasil pengamatan di lapangan), dengan cara mengisi 

kotak        dengan tanda  sesuai penggunaannya. Untuk yang tidak sesuai 

diisi dengan tanda X. Pencantuman jenis penggunaan tanah ini nantinya 

dipakai dasar pencatatan jenis penggunaan tanah pada surat ukur yaitu 

berupa tanah pertanian atau non pertanian.          

4) Ruang II.A.4 (Bangunan di atas tanah)  

Isi salah satu kotak     yang tersedia dengan tanda  mengenai ada tidaknya 

serta macam bangunan yang dijumpai pada waktu di lapangan. 

5) Ruang II.A.5 (Status tanah) 

Terdapat 4 (empat) pilihan tentang data status kepemilikan atau penguasaan 

atas bidang tanahnya yaitu: 

a) Tanah dengan status hak adat perorangan 

Isi salah satu kotak      yang tersedia dengan tanda  bila dari bukti/ surat 

bukti yang ada, jika ternyata bidang tanah bersangkutan adalah tanah adat 

perorangan. 

b) Tanah Negara  

Isi salah satu kotak    yang tersedia dengan tanda  sesuai dengan 

bukti/surat bukti yang ditunjukan/diterima. Perhatikan tanda *) agar di 
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coret yang tidak sesuai. 

c) Tanah Bagi Kepentingan Umum 

Isi salah satu kotak      yang tersedia dengan tanda  sesuai keadaan di 

lapangan dan bukti / informasi yang diperoleh. 

d) Lain-lain sebutkan   

Isi ruang ini untuk status hak atas tanah di luar status tanah seperti 

diuraikan pada butir a) sampai dengan butir c) di atas. 

6) Ruang II.A.6 (Beban-beban atas tanah) 

Sebutkan bila ada beban-beban atas tanah dimaksud, misalnya tanah sedang 

dibebani dengan hak tanggungan (cantumkan tanggal dan nomor bukti 

pembebanan dimaksud), atau tanah digadaikan pada Sutarjo berdasarkan surat 

gadai tanggal 12 Agustus 1998. 

7) Ruang II.A.7 (Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial)  

Ruang ini diisi jika di atas tanah dimaksud terdapat bangunan yang dipakai 

oleh masyarakat sekitarnya, misalnya terdapat mushola, jalan/gang, saluran 

pembuangan air dan sebagainya. 

8) Ruang II.A.8 (Sengketa atas tanah) 

Ruang ini di isi bila ada sengketa dengan mencantumkan jenis sengketa, nama 

para pihak yang bersengketa maupun status penyelesaian sengketa saat ini dan 

sebagainya. 

Isi kotak      yang tersedia dengan tanda  (rumput) jika tidak ada sengketa, 

sedangkan jika tidak ada sengketa diberi tanda X (silang). 

b. Ruang II.B (YANG MENGUMPULKAN DATA) 

Ruang ini diisi setelah petugas telah yakin bahwa data yang dikumpulkan sudah 

lengkap dan benar. Ruang dimaksud terdiri dari 2 (dua) kolom yaitu: 

1) kolom untuk ruang penandatanganan petugas pengumpul data yuridis; selain 

diisi tanda tangan petugas pengumpul data, juga perlu dicantumkan nama-

nama petugas pengumpul data yuridis dimaksud (untuk pendaftaran tanah 

secara sporadik biasanya diisi dengan mencantumkan Panitia A, sedangkan 
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untuk pendaftaran tanah secara sistematik ditulis nama Satgas Yuridis. 

2) kolom kedua untuk penandatanganan pihak yang berkepentingan atau 

kuasanya. 

Kolom ini diisi dengan nama desa/kelurahan tempat penandatangan daftar 

isian ini (letak tanah) dan tanggal ditanda-tangani ruang pengumpulan data 

(DI 201) oleh yang berkepentingan (pemilik tanah). 

Apabila yang berkepentingan berhalangan, dapat ditandatangani oleh 

wakilnya dengan melampirkan surat kuasa tertulis yang sah. 

Bubuhkan tanda tangan (atau sidik jari tangan) dan nama jelas yang 

berkepentingan (pemilik tanah) atau kuasanya.  

Perhatikan tanda *) untuk dipilih (coret yang tidak sesuai) sesuai dengan 

kenyataan pihak yang memberikan keterangan mengenai data yuridis. 

Catatan: Pengisian ruang selanjutnya, yaitu ruang III sampai dengan ruang VI yang 

merupakan tahapan pengolahan data akan dibahas pada acara praktikum ke-5 

(pengolahan data yuridis). 

 

3.  Lampiran  

Lampiran DI 201ini dipergunakan jika pemilik tanah atau yang berkepentingan lebih 

dari 1 (satu) orang sehingga penulisan nama pemilik tanah tidak cukup untuk diisikan 

pada halaman I DI 201 (ruang identifikasi yang berkepentingan). Untuk itu, semua 

nama pemilik tanah dan data identitas lengkap seperti nomor KTP, tanggal lahir, 

pekerjaan serta alamat dicatat pada lampiran ini. Sedangkan jika pemilik tanah hanya 1 

(satu) orang sehingga penulisan namanya cukup pada halaman I DI 20, lampiran ini 

tidak perlu diisi (dicoret).  

 

Dalam pendaftaran tanah secara sistematik hasil kegiatan lapangan dituangkan 

dalam DI 201 atau Risalah Penelitian Data Yuridis sebagaimana uraian di atas, sedangkan 

dalam pendaftaran tanah secara sporadis data yuridis dari kegiatan lapangan oleh Panitia A  

dituangkan kedalam Risalah Pemeriksaan tanah, lihat Lampiran IV.c. Adapun formulis ini 

berisi antara lain: 
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1. Waktu (hari, tanggal, bulan dan tahun)  pelaksanakan kegiatan lapangan oleh petugas; 

2. Identitas petugas lapangan, nama, NIP dan jabatan; 

3. Deskripsi bidang tanah yang diperiksa: nama pemilik tanah, luas serta letak tanah; 

4. Kondisi lapangan mengenai nama pemilik dan alas hak, jenis penggunaan tanah saat 

peninjauan dan peruntukan menurut tata ruang,  ada tidaknya patok batas bidang tanah 

serta ada atau tidaknya keberatan dari pihak lain.  

5. Risalah hasil pemeriksaan lapangan ini wajib ditandatangani oleh semua petugas. 


