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MODUL 

V 
TATA LAKSANA PENGOLAHAN DATA YURUDIS 

 

A. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud dilakukannya kegiatan paraktikum tata laksana pengolahan data yuridis ini 

adalah agar praktikan mampu mensimulasikan ketatalaksanaan penyiapan berkas 

pengumuman, penyelesaian sanggahan serta pengesahan data; 

2. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah agar praktikan dapat melaksanakan kegiatan 

pengisian DI 201 (lanjutan), DI 201.B, DI 201.C, DI 309 dan DI 202;  

 

B.  Peralatan 

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

peralatan seperti : DI 201 (yang sudah ada datanya), peta bidang tanah, data luas tanah, 

formulir DI 201 B, DI 201 C, DI 309, DI 202, alat tulis misalnya pensil, pena atau ballpoit 

tahan air, penggaris serta penghapus. 

  

C. Dasar Teori 

Data yang telah dikumpulkan di lapangan yang berupa data fisik dapat berupa data 

letak, luas, bentuk bidang, batas-batas bidang tanah dan peta bidang tanah serta data 

yuridis yang terekam dalam daftar isian 201, atau Risalah Penelitian Data Yuridis atau 

Risalah Pemeriksaan Lapangan. Pada bahasan sebelumnya (lihat kembali praktikum acara 

4) diuraikan bahwa daftar isian 201 selain berfungsi sebagai media atau alat pengumpul 

data di lapangan, juga berfungsi sebagai data dan fakta hukum, karena daftar isian ini 

berisi suatu keterangan mengenai status hukum dari tanah dan pemegang hak atas tanah. 

Keterangan dari daftar isian dimaksud dipakai dasar untuk pendaftaran tanah yang 

bersangkutan, sehingga isi dari daftar isian 201 inipun 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 DI 201 dicocokkan dengan  alat bukti yang sudah diserahkan oleh 
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yang berkepentingan, dianalisa data dan faktanya guna memperoleh suatu kesimpulan baik 

mengenai subyek, obyek, maupun haknya. Kegiatan pengolahan dan penilaian tersebut 

dilakukan oleh Panitia A (pendaftaran tanah secara sporadik) atau Panitia Ajudikasi 

(pendaftaran tanah secara sistematik). Hasil penilaian dimaksud berupa kesimpulan awal 

atau kesimpulan sementara mengenai nama pemilik tanah, status tanah (tanah hak, bekas 

tanah adat, tanah instansi/kepentingan umum, atau tanah negara), beban-beban atas tanah, 

serta alat bukti (lengkap, tidak lengkap atau tidak ada).  

Dalam rangka memenuhi asas publisitas, maka kesimpulan sementara tersebut 

selanjutnya diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah sistematis (atau 14 hari 

menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018) atau 60 hari dalam 

pendaftaran tanah sporadis, dengan memakai sarana daftar isian 201 B dan dilampiri daftar 

isian 201 C serta peta bidang tanah. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir maka 

dilanjutkan dengan pengesahan data oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor 

Pertanahan dalam pendaftaran tanah sporadis atau Ketua Panitia Ajudikasi dalam 

pendaftaran tanah sistematis, dilakukan dengan membuat Berita Acara Pengesahan Data 

Fisik dan Data Yuridis (DI 202). Fungsi Berita Acara dimaksud adalah sebagai dasar 

untuk : 1) Pembukuan hak atas tanah dalam buku tanah melalui penegasan konversi atau; 

2) Pembukuan hak dalam buku tanah melalui pengakuan hak atau; 3) Pemberian hak baru 

atas tanah, jika tanah tersebut berstatus Tanah Negara. 

Dengan telah disahkannya data fisik dan data yuridis tersebut, selanjutnya dibuat 

kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini 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 haruslah didasarkan pada data dan fakta serta kesimpulan yang 

benar dan sah menurut hukum. 
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D.  Tahapan dan Tata Cara Pengisian Daftar Isian 

 DALAM HAL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK 

Sebelum data fisik dan data yuridis diumumkan, maka data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan diolah melalui kegiatan sidang Panitia A (Sporadik) atau 

Panitia Ajudikasi (Sistematis). Bahan sidang berupa data hasil pengukuran berupa peta 

bidang tanah, luas, dan lain-lain (baca kembali bahasan acara ke-3), data hasil 

penyelidikan riwayat tanah (baca kembali bahasan acara ke-4), serta dokumen/berkas 

permohonan lainnya (alat bukti pemilikan/penguasaan tanah). Hasil siding dimaksud 

selanjutnya dituangkan dalam ruang III (halaman 4) daftar isian 201. Adapun tata cara 

pengisian daftar isian dimaksud sebagaimana uraian berikut. 

1. RUANG III, KESIMPULAN SATGAS YURIDIS / KEPALA SEKSI 

PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH / PANITIA “A” *)  

Perhatikan tanda *) untuk melakukan pilihan yang sesuai.  

a. Ruang  III. 1 (Pemilik / yang menguasai tanah) 

Diisi nama orang (atau badan hukum) yang menurut pendapat petugas pengumpul 

data yuridis adalah pemilik bidang tanah bersangkutan dengan memperhatikan data 

yang direkam pada ruang I dan II di atas. 

Bila pihak yang bersangkutan adalah perorangan sebutkan nomor dan tanggal 

lahirnya, misalnya : Suryanto,  18 Agustus 1938. 

b.  Ruang III. 2 (Status tanah) 

Dalam pengisian ruang status tanah ini terdapat pilihan yaitu: 

1) Tanah Hak, diisi bagi bidang tanah yang sudah bersertipikat saja (lihat pilihan 

pada romawi II.A.1.a pada halaman 2 DI 201).  

Selanjutnya isi salah satu kotak      yang tersedia dengan tanda  untuk yang 

sesuai dengan jenis haknya, sedangkan kotak yang lainnya diberi tanda silang 

(X) serta pilihan b, c dan d dicoret semua. 

2) Bekas tanah adat perorangan 

Di ruang ini dicatat bagi bidang tanah yang belum terdaftar, bagi bekas tanah 

adat milik perorangan. Isi salah satu kotak      yang tersedia dengan tanda  

untuk yang sesuai fakta atau bukti yang ada.                 
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3) Tanah negara 

Bila kesimpulan petugas menyatakan bahwa bidang tanah yang direkam dalam 

DI. 201 bersangkutan bukan merupakan tanah hak tetapi berupa tanah negara, 

maka yang dipilih adalah pilihan III.2.c. Terdapat dua pilihan selanjutnya, yaitu 

jika tanah negara yang merupakan tanah jabatan atau tanah untuk kepentingan 

umum agar diisi salah satu kotak      yang tersedia dengan tanda  untuk yang 

sesuai fakta/bukti. Sedangkan jika tanah negara tidak dikuasai langsung negara, 

alternatifnya adalah pilihan III.2.d (penjelasan di bawah ini). 

4) Lain-lain sebutkan : diisi jika statusnya tanah Negara, misalnya tanah negara 

digarap oleh perorangan (sebutkan dasar penguasaannya atau ijin dari siapa). 

Ruang kepada yang menempati…….., diisi nama pihak yang menempati 

bidang tanah dimaksud.  

Harap diperhatikan tanda *) agar dicoret yang tidak sesuai dengan kesimpulan 

petugas pengumpul data yuridis. 

c.  Ruang III. 3 (Pembebanan atas tanah)  

Isi salah satu kotak     yang tersedia sesuai fakta atau bukti yang ada yaitu  tanda   

untuk yang sesuai dan tanda X untuk yang tidak sesuai. Contoh pembebanan adalah 

tanah sedang dijadikan jaminan (Bank). 

d.  Ruang III.4 (Alat bukti yang diajukan) 

Isi salah satu kotak     yang tersedia sesuai fakta atau bukti yang ada yaitu tanda  

untuk yang sesuai dan tanda X untuk yang tidak sesuai. Alat bukti dimaksud adalah 

sebagaimana ketentuan pasal 23 dan 24 PP Nomor 24 Tahun 1997.  

2. Ruang Identifikasi Pembuatan Kesimpulan Sementara 

Ruang identifikasi pembuatan kesimpulan sementara ini berisi informasi yaitu: 

a. NIB, diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (lihat di 201 halaman 1); 

b. Dibuat di...., diisi dengan nama desa/kelurahan dan tanggal diambil keputusan 

sementara tersebut oleh pejabat yang berwenang. Jika pendaftaran tanah secara 

sporadik diisi nama kantor pertanahan setempat (kabupaten/kota). 

c. Tanggal, diisi tanda tangan seluruh anggota Panitia A atau Panitia Ajudikasi.  
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d. Oleh, diisi pejabat yang berwenang membuat kesimpulan sementara ini yaitu Panitia 

A dalam pendaftaran tanah sporadik atau Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik. 

e. Ketua, diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Panitia A (dalam pendaftaran 

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

sistematik).  

Untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik yang pengumpul data yuridisnya 

dilakukan oleh Kepala Seksi (jika alat buktinya lengkap), tanpa melalui Panitia A, 

tanda tangan di ruang ini cukup oleh Kepala Seksi. 

f. Anggota, diisi dengan nama jelas dan tanda tangan masing-masing anggota Panitia 

A (dalam pendaftaran tanah sporadik) atau anggota Panitia Ajudikasi (dalam 

pendaftaran tanah secara sistematik). 

Catatan: dalam Risalah Penelitian Data Yuridis (Permen ATR/KBPN No. 6 Tahun 

2018, petugas yang menandatangani adalah: Ketua Panitia Wakil Ketua Bidang Fisik, 

Wakil Ketua Bidang Yuridis serta Satgas Yuridis. 

3. Dokumen Pengumunan 

Berdasarkan hasil rapat yang telah dicatat pada ruang III DI 201 di atas, selanjutnya 

dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis. Adapun tata cara pengisian daftar-

daftar isian terkait dengan pengumuman dimaksud adalah: 

  a. Surat Pengumuman, Lampiran V.1  

Sebelum hak atas tanah dibukukan dalam Buku Tanah dilakukan pengumuman 

dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan DI 201 B, DI 201 C dan peta 

bidang tanah. Surat pengumuman yang merupakan daftar isian (DI 201 B) berisi 

antara lain: 

1) Nomor dan tanggal pengumuman, diisi dengan nomor urut sesuai agenda dan 

tanggal dilakukannya pengumuman dimaksud; 

2) Peta bidang tanah, nomor : diisi dengan nomor identifikasi bidang (NIB) tanah 

yang diumumkan 

3) Jalan, diisi dengan nama jalan sesuai letak tanah, misalnya Jalan Titi Bumi 

Nomor 5; 
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4) RT/RW, diisi dengan nama Rukun Tetangga atau Rukun Warga letak tanah 

(jika tanah perumahan), misalnya RT. 03 / RW. XIII; 

5) Desa/Kelurahan, diisi nama Desa/Kelurahan letak tanah, misalnya Desa 

Banyuraden; 

6) Kecamatan, diisi nama kecamatan letak tanah, misalnya Kecamatan Gamping; 

7) Kabupaten/Kota, diisi nama Kabupaten/Kota letak tanah, misalnya Kabupaten 

Bantul. 

8) Tanah, diisi degan status hak atas tanah, misalnya hak milik adat; 

9) Persil nomor, diisi dengan nomor persil dan nomor letter C desa tanah 

dimaksud; 

10) Luas, diisi dengan luas tanah sesuai dengan hasil pengukuran. 

11) Jangka waktu pengumuman: dipilih 30 hari untuk pendaftaran tanah sistematis, 

sedangkan dipilih 60 hari untuk pendaftaran sporadis (yang tidak dipakai 

dicoret). 

12) Kepala Kantor Pertanahan / Panitia Ajudikasi, diisi letak Kantor Pertanahan 

yang bersangkutan, misalnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. 

13) Alamat, diisi dengan alamat Kantor Pertanahan atau alamat Kantor Ajudikasi. 

14) Daftar isian ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pendaftaran tanah sporadis atau 

Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran sistematis. Tulis nama lengkap 

pejabat dimaksud serta nomor induk pegawai (NIP) pejabat dimaksud serta cap 

kantor.   

b.  Lampiran Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201 C), Lampiran V.2  

Lampiran surat pengumuman yang berupa daftar isian  201 C terdiri kolom-kolom 

berisi antara lain: 

1) Nomor dan tanggal, diisi dengan nomor dan tanggal pengumuman (DI 201 B) 

diklaksanakan; 

2) Kolom 1, diisi dengan nomor urut bidang tanah yang diumumkan; 

3) Kolom 2, diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah sebanyak 13 digit; 

4) Kolom 3, diisi luas tanah masing-masing sesuai hasil pengukuran; 
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5) Kolom 4, diisi dengan nama desa/kelurahan dan nama kecamatan letak tanah. 

6) Kolom 5, diisi nama lengkap pemilik tanah yang akan dibukukan haknya (lihat 

ruang III. 1 DI 201). 

7) Kolom 6, diisi alamat lengkap pemilik tanah dimaksud (lihat ruang I. 2 DI 

201). 

8) Kolom 7, diisi status bidang tanah (lihat ruang III. 2 DI 201).  Misalnya hak 

milik adat, atau TN kalau berupa tanah negara atau sertipikat jika bidang tanah 

yang diajudikasi sudah terdaftar (mempunyai sertipikat hak atas tanah. 

9) Kolom 8, diisi catatan-catatan tambahan lain yang dianggap perlu, yang belum 

termasuk dalam kolom 1 sampai dengan 7 di atas, yaitu jenis penggunaan 

tanahnya ditulis TD untuk tanah darat atau TS untuk tanah sawah. 

c.  Peta bidang tanah, Lampiran III.4 

Adapun perihal pembuatan konsep peta bidang tanah sudah dibahas pada praktikum 

acara ke-3 (Modul III). Konsep peta bidang tanah yang sudah dibuat dimaksud, 

perlu dilengkapi dengan nomor dan tanggal pengumuman setelah peta bidang tanah 

divalidasi pejabat yang berwenang dan telah ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Pertanahan setempat (dalam pendaftaran tanah sporadik) atau oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah sistematk). 

4.  Penyelesaian Keberatan/Sanggahan (jika ada) 

Jika terhadap pengumuman tersebut di atas terdapat keberatan/sanggahan maka hal 

tersebut dicatat pada DI 201 ruang IV (halaman 5) serta daftar isian 309. Pencatatan 

adanya sanggahan dimaksud utamanya mengenai uraian masalah yang disanggah, serta 

penyelesaian sanggahan ditulis secara singkat sebagaimana bahasan di bawah. 

a.  RUANG IV, SANGGAHAN / KEBERATAN 

1)  Uraian singkat sengketa / sanggahan 

a) Ruang IV.1.a, diisi dengan nama pihak (orang/badan hukum) yang 

mengajukan sanggahan sewaktu satgas berada di lapangan, seperti yang 

direkam di ruang II.A.8 DI 201. Agar diperhatikan tanda-tanda *) supaya 

dicoret data yang tidak sesuai. 
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b) Ruang IV.1.b, diisi sesuai dengan fakta. Perhatikan tanda *) coret yang tidak 

perlu untuk memberikan informasi ada atau tidak ada sanggahan selama 

jangka waktu pengumuman. 

c) Ruang IV.1.c diisi jika terdapat sanggahan terhadap pengumuman. Isi nama 

penyanggah dan alamatnya secara lengkap. 

d) Ruang IV.1.d diisi alasan penyanggah secara singkat dan catat surat-surat 

bukti yang dimiliki penyanggah. 

2)  Penyelesaian sengketa / sanggahan   

Cantumkan usaha apa yang dapat dicapai dalam penyelesaian sengketa/ 

sanggahan yang masuk. Dalam ruang ini dicatat pula sikap Panitia Ajudikasi 

(dalam hal pendaftaran tanah secara sistimatik) atau sikap Kepala Kantor 

Pertanahan (dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik). Bila penyelesaian 

secara musyawarah tidak dicapai, sehingga sesuai ketentuan pada pasal 28 ayat 

(2) PP. 24 Tahun1997,  Panitia Ajudikasi  atau Kantor Pertanahan dapat 

memproses lebih lanjut atas nama pihak yang lebih kuat surat buktinya, dan 

kepada pihak lainnya telah diberi kesempatan dalam jangka waktu tertentu 

mengajukan kasusnya ke Pengadilan. 

Perhatian : Bila tidak ada sanggahan agar ruang-ruang yang kosong diberi garis 

mendatar (                   ) 

b. Pengisian Daftar Isian 309, Lampiran V.3 

Jika dalam proses pendaftaran tanah terdapat sanggahan, disamping dicatat pada DI 

201 adanya sanggahan juga dicatat pada daftar isian DI 309. Daftar Isian 309 ini 

merupakan daftar isian untuk mencatat adanya keberatan atau sanggahan dari pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap pengumuman hasil penelitian data fisik dan 

data yuridis. Daftar isian ini terdiri dari 8 (delapan) kolom yang berisi yaitu: 

1) Kolom 1, diisi dengan nomor urut sesuai urutan pencatatan sengketa yang ada; 

2) Kolom 2 dan 3 dicatat informasi nama dan alamat penyanggah serta nomor dan 

tanggal surat sanggahan dimaksud; 

3) Kolom 4 sampai dengan 6 untuk mencatat informasi obyek yang disanggah 

seperti nomor dan tanggal pengumuman, NIB serta luas bidang tanah; 
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4) Kolom 7, diisi dengan keterangan tentang materi yang disanggah; 

5) Kolom 8, diisi hal-hal lain yang perlu untuk dicatat berkaitan dengan surat 

sanggahan dimaksud.    

5.  Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis , Lampiran V.4 

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, selanjutnya dibuat kesimpulan akhir 

dengan cara mengisi ruang V DI 201 dan mengesahkan data fisik dan data yuridis 

dengan membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis 

(DI 202), serta membuat Keputusan Pejabat yang berwenang perihal pembukuan bidang 

tanah selanjutnya. Adapun tata cara pengisian dimaksud sebagai berikut. 

a. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis 

Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dibuat setelah 

jangka waktu pengumuman berakhir menggunakan formulir Daftar Isian 202. 

Adapun pengisian daftar dimaksud adalah: 

1) Pilih jangka waktu pengumuman 30 hari untuk pendaftaran tanah sistematis 

atau 60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadis, dengan cara mencoret 

yang tidak sesuai. Cantumkan letak (nama desa/kelurahan) Kantor Panitia 

Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah sistematik) atau nama kabupaten (dalam 

pendaftaran tanah sporadik).  

2) Pada paragraf ke dua, diisi tempat pengumuman dilakukan/ditempelkan, serta 

nomor dan tanggal surat pengumuman (DI 201.B); 

3) Selanjutnya dicantumkan perincian hasil pengumuman yaitu: 

a)  jumlah bidang tanah yang tidak ada sanggahan/bantahan; 

b) jumlah bidang tanah yang ada sanggahan/bantahan selama pengumuman 

namun sudah dapat diselesaiakan;  

c) jumlah bidang tanah yang ada sanggahan/bantahan selama pengumuman 

dan sudah dapat diselesaikan; 

4) Formalisasi daftar isian ini dengan penanda-tangan oleh pejabat yang 

berwenang (Kepala Kantor Pertanahan, dalam pendaftaran tanah sporadik atau 

Ketua Panitia Ajudikasi, dalam pendaftaran tanah sistematik). Disamping tanda 
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tangan juga diisi, tempat (penandatanganan), tanggal (bulan dan tahun), nama 

pejabat, NIP dan cap jabatan.   

Dengan telah dibuatnya DI 202 ini, maka surat-surat bukti pemilikan/ 

penguasaan tanah secara formal dan prosedural merupakan sarana pembuktian hak 

atas bidang tanah yang bersangkutan, dan dapat dipakai sebagai bahan proses 

pembukuan hak dan penerbitan sertipikat (untuk tanah milik adat) atau usulan 

pemberian hak jika berasal dari tanah Negara. Berita acara tersebut dapat 

dipersiapkan per bagian desa/ kelurahan misalnya RT/Lingkungan.  

b. RUANG V, KESIMPULAN AKHIR PANITIA AJUDIKASI / KEPALA KANTOR 

PERTANAHAN *) 

Perhatikan tanda *) untuk melakukan pilihan yang sesuai.  

Ruang V ini hanya diisi setelah waktu pengumuman berakhir dan dibuat Berita 

Acara Pengesahan (DI. 202), terhadap bidang-bidang tanah yang data fisik maupun 

data yuridisnya lengkap dan atau sudah tidak ada sanggahan atau sengketa. 

Sedangkan untuk bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya 

masih kurang lengkap dan/atau masih ada sanggahan atau sengketa, ruang ini 

dikosongkan. 

Adapun pengisian selengkapnya adalah: 

1) Nama pemilik / yang berkepentingan, diisi dengan nama pemilik atau yang 

berkepentingan sesuai pertimbangan mengenai data dan informasi yang direkam 

pada ruang III.1 DI 201. 

2) Status tanah, diisi dengan jenis status tanah tanah milik adat atau tanah Negara, 

berdasarkan data dan informasi yang direkam pada ruang III.2 DI 201.  

3) Pertimbangan dalam hal status tanah 

Kesimpulan tentang pertimbangan status tanah tergantung pada status tanah awal 

yaitu untuk tanah milik adat (ruang V.2) pertimbangannya dapat berupa 

penegasan konversi atau pengakuan hak (pilihan V.3.a), sedangkan jika berupa 

tanah Negara  (ruang V.2) pilihannya V.3.b.   

Ruang V.3.a, diisi tanggal dan nomor Berita Acara Pengesahan (DI 202), 

dilanjutkan dengan pilihan dalam proses pembukuan hak atas tanahnya melalui:  
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i. penegasan konversi,  jika alat buktinya lengkap atau tidak lengkap (lihat 

ruang III.4 DI 201 serta pasal 24 ayat (1 dan 2) PP Nomor 24 Tahun 1997; 

ii. pengakuan hak, jika alat buktinya (lihat ruang III.4 DI 201 serta pasal 24 

ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997; 

Selanjutnya, nama pemegang hak, diisi sesuai dengan nama yang tercantum 

pada ruang V.1 DI 201.  

Perhatikan adanya tanda *) untuk dicoret yang tidak perlu, guna ketegasan 

mengenai proses pendaftaran haknya dapat dilanjutkan atau ditunda dahulu. 

iii. proses pemberian hak (pilihan V.3.b) jika berstatus tanah negara (lihat 

pilihan pada ruang III.2 “c” atau “d” DI 201 dan ruang V.2 DI 201). Kata-

kata “pengakuan” dicoret dengan garis melintang.   

Berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 6 Tahun 2018 pertimbangan dalam 

kesimpulan dimaksud terdapat pilihan yaitu: 

i. melalui pengakuan hak atau penegasan hak (K1) sebagaimana i dan ii di atas; 

ii. usulan pemberian hak (K1), jika berasal dari tanah Negara sebagaimana iii di 

atas; 

iii. prosesnya ditunda karena ada sengketa/perkara (K2); 

iv. prosesnya ditunda karena subyek atau obyeknya belum memenuhi syarat 

untuk dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya (K3); atau 

v. dilakukan peningkatan kualitas data bidang tanah (K4) terhadap bidang-

bidang tanah yang sudah bersertipikat.   

4) Setelah kolom ini diisi secara lengkap, sebagai formalisasi kesimpulan akhir 

dimaksud ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

(dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik), atau oleh Ketua Panitia Ajudikasi 

atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (dalam hal pendaftaran 

tanah secara sistematis).  Sebelum ditandatangani, Wakil Ketua II Panitia 

Ajudikasi memeriksa dan jika sudah sesuai membubuhkan paraf. 

5) Cantumkan pula nama lengkap serta Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang 

menanda-tangani ruang ini, serta cap kantor pertanahan (dalam hal pendaftaran 
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tanah secara sporadik) atau cap Panitia Ajudikasi (dalam hal pendaftaran tanah 

secara sistematis). 

6) Isi nama desa/kelurahan tempat dibuatnya kesimpulan (dalam hal pendaftaran 

tanah secara sistematik), atau nama kabupaten/kota letak Kantor Pertanahan 

(dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik). Selanjutnya ditulis tanggal (bulan 

dan tahun) kesimpulan tersebut dibuat.  

Perhatikan: tanggal dimaksud harus sama (atau sesudah) tanggal dibuatnya 

berita acara pengesahan data yuridis dan data fisik bidang tanah (DI 

202).   

7)  Tanggal kesimpulan akhir dibuat satu hari setelah pengumuman selesai, 

selambat-lambatnya 7 hari sesudah dibuatnya DI 202.  

 

6. RUANG VI, KEPUTUSAN KETUA PANITIA AJUDIKASI / KEPALA KANTOR 

PERTANAHAN*) 

Perhatikan tanda *) untuk melakukan pilihan yang sesuai.  

Berdasarkan pertimbangan kesimpulan akhir dari Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor 

(lihat ruang V DI 201 sebagaimana bahasan angka 5 di atas), selanjutnya dilakukan 

tindakan (hukum) berupa penetapan oleh pejabat administrasi negara (Ketua Panitia 

Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan). Tindakan penetapan oleh pejabat dimaksud 

dapat berupa 3 (tiga) alternatif pilihan yaitu: 

a. pertama, jika merupakan tanah hak, dipilih dan diisi ruang V1.1 Selanjutnya diisi 

tanggal dan nomor DI 202, nama yang berhak atas tanahnya.  

Perhatikan tanda *) sebagai informasi ada atau tidak adanya sanggahan atau 

sengketa. Jika ada sengketa yang belum dapat diselesaikan, maka dilanjutkan 

dengan pilihan ketiga yaitu berupa penundaan proses penerbitan sertipikat.  

b. kedua,  jika berupa tanah negara maka keputusannya berupa pilihan (ruang VI.2) 

dapat atau tidak dapat nama yang menguasai tanah dimaksud (lihat ruang V.1) 

untuk diusulkan pemberian haknya serta apa jenis haknya. Perhatikan tanda *) 

untuk pilihan jenis hak yang diusulkan.  
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Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, Ketua Panitia 

Ajudikasi melakukan antara lain:   

 Berdasarkan Pasal 66 (1) PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 junto Pasal 26 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 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) . 

 mengusulkan (dibuat dengan surat pengantar lihat Lampiran V.5) secara 

kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, pemberian hak atas tanah-

tanah Negara, dengan menggunakan DI. 310 (Lampiran V.6) dilampiri DI. 201, 

DI 201B, DI 201C, DI 202, serta peta bidang tanah. 

 Sebelum DI. 310 ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi, harus diperiksa 

dan dibubuhi paraf oleh Wakil Ketua bidang Yuridis.  

 Dalam Pendaftaran tanah Sistematik (termasuk PTSL) Kepala Kantor 

Pertanahan diberi wewenang (lihat Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 2013 junto Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

Nomor 18 Tahun 2017) untuk menetapkan pemberian HM, HGB atau HP atas 

Tanah Negara.  

 Berdasarkan usulan tersebut, 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 
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keputusan sebagaimana biasanya, tetapi cukup dengan memberi catatan pada 

halaman terakhir DI 310, yaitu: 

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 Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

KEPALA KANTOR PERTANAHAN 

KABUPATEN/KOTA ……………… 

  

       (.................................) 

 

c. Ketiga pilihan ruang VI.3, berupa keputusan penundaan proses penerbitan 

sertipikat, dalam hal masih ada sengketa. 

 

Pilihan 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 di paraf. 

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, 

langkah-langkah pengisian ruang VI Risalah Penelitian Data Yuridis tentang 

Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi PTSL adalah sebagai berikut: 
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a. Penulisan nomor dan tanggal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan mengenai 

Penetapan Lokasi PTSL (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota); 

b. Terdapat pilihan yang sejalan dengan kesimpulan pada ruang V, dengan melakukan 

tindakan penetapan dapat berupa 3 (tiga) alternatif pilihan yaitu: 

1) pertama, jika merupakan tanah hak, dipilih dan diisi ruang V1.1, selanjutnya diisi 

tanggal dan nomor DI 202, nama yang berhak atas tanahnya, sehingga menjadi 

K1. Sedangkan jika terdapat sanggahan atau sengketa yang belum dapat 

diselesaikan, maka dilanjutkan dengan pilihan nomor tiga yaitu berupa 

penundaan proses penerbitan sertipikat (K2).  

2) kedua,  jika berupa tanah negara maka keputusannya berupa pilihan (ruang VI.2) 

dapat atau tidak dapat nama yang menguasai tanah dimaksud (lihat ruang V.1) 

untuk diusulkan pemberian haknya serta apa jenis haknya. Perhatikan pilihan 

jenis hak yang diusulkan pemberian haknya (K1). Usulan pemberian hak 

dimaksud, daftar isian dan prosedur yang digunakan sama dengan ketentuan yang 

diuraikan pada angka 6 huruf  b di atas. 

3) ketiga pilihan ruang VI.3, berupa keputusan penundaan proses penerbitan 

sertipikat (K2), dalam hal masih ada perkara/sengketa di Pengadilan. 

b. Disamping itu, terdapat pilihan pengisian (ruang VI.4 dan 5) yaitu apakah terhadap 

perolehan tanah oleh pemilik sudah dibayarkan lunas atau masih terutang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB atau Pajak Penghasilan (PPh). 

 

Setelah kolom pada ruang VI DI 201 atau Risalah Penelitian Data Yuridis ini 

diisi secara lengkap, sebagai formalisasi keputusan dimaksud, 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 pejabat yang menanda-tangani ruang 

ini serta cap kantor. Isi nama desa/kelurahan tempat ditatapkannya keputusan dalam 

hal pendaftaran tanah secara sistematik, atau nama kabupaten/kota letak Kantor 
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Pertanahan dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis. Selanjutnya ditulis tanggal 

(bulan dan tahun) penetapan/keputusan tersebut dibuat.  

Perhatikan: tanggal dimaksud harus sama (atau sesudah) tanggal dibuatnya 

kesimpulan akhir (lihat ruang V halaman 5 DI 201).  

 

 TAHAPAN DALAM HAL PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIS 

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, sebagaimana Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 junto Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2017). Obyek tanah yang dapat diperlakukan 

dengan proses pemberian hak adalah atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara. Prosedur penetapan pemberian hak menurut PMNA/Kepala 

BPN No. 9 Tahun 1999 antara lain: 

1. Pembuatan Permohonan Hak 

Pengajuan surat permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan,  

Adapun surat permohonan (Lampiran I.1.a Modul I) memuat antara lain:  

a. Keterangan/identitas Pemohon;  

 perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan serta 

keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi 

tanggungan; Dalam keterangan tersebut harus dilampiri dengan foto copy 

surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan RI.  

 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; 

b. Keterangan mengenai tanah: 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 lainnya, sedangkan data fisik: SU, gambar stuasi dan IMB;  
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c. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah 

yang telah dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon (Lampiran I.9 Modul 

I); dan  

d. Sebagai wujud formal permohonan ditandai dengan penanda-tanganannya oleh 

pemohon atau kuasanya dan mencantumkan nama yang menanda-tangani. 

2. Pemeriksaan Lapangan, Lampiran IV.c dan IV. d 

Setelah berkas permohonan diterima, maka Kepala Kantor Pertanahan, 

memerintahkan Panitia A (Peraturan Kepala BPN RI No. 7 Tahun 2007 tentang 

Panitia Pemeriksaan Tanah) untuk melakukan pemeriksaan tanah (data yuridis);   

Prosedur pencatatan permohonan dimaksud, sama prosesnya sebagaimana 

permohonan pensertipikatan pada umumnya (lihat kembali Modul II). Hanya 

terhadap permohonan dimaksud dicatat pada daftar 401 (Lampiran II.6 Modul II) 

Hasil penelitian lapangan oleh Panitia A dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Lapang (Lampiran IV.c), dan setelah sidang pertimbangan Panitia A 

dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Lampiran IV.d);  

3. Pembuatan Surat Keputusan Pemberian Hak, Lampiran V.7 

Berdasarkan pertimbangan dari Panitia A, selanjutnya pembuatan Keputusan 

Pemberian Hak (format keputusan diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala 

BPN RI No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian ATR/BPN). Format susunan surat keputusan pemberian hak 

(Lampiran V.7) 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 
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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.  

4. Penomoran. Pembubuhan dan tata letak paraf,  penggunaan cap dinas bernomor seri 

diatur dalam SE Menteri ATR/KBPN No. 4/SE-100/IV/2017.  

 Penomoran SK Hak dilakukan secara berurutan dalam satu 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).  

 

 

 Kode identifikasi untuk penomoran Keputusan Pemberian Hak: 

a. Kementerian ATR/BPN 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. Kantor Wilayah BPN, yaitu:  

 300 untuk Bidang Hubungan Hukum Pertanahan; 

 8 untuk Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat; 

c. Kantor Pertanahan, yaiitu: 

 300, untuk Seksi Hubungan Hukum Pertanahan; 

 6, untuk Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat. 

 

Format nenulisan nomor/register: 
NOMOR .…/Kep-..../…/...... 


