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MODUL 

VI 
TATA LAKSANA PEMBUKUAN HAK ATAS TANAH 

 

A. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud dilakukannya kegiatan paraktikum tata laksana pembukuan hak ini adalah agar 

praktikan mampu mensimulasikan tahapan (administratif) pembukuan hak atas tanah. 

2.  Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah agar praktikan dapat menyiapkan konsep-

konsep daftar isian yang diperlukan guna pembukuan hak, dapat menjelaskan 

ketatalaksanaan validasi konsep sampai penandatangan oleh pejabat yang berwenang, 

serta mensimulasikan tahapan administratif setelah pembukuan hak atas tanah 

dilaksanakan. 

 

B. Peralatan 

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

peralatan seperti : formulir D.I 204, D.I 312, D.I 205, D.I 206, D.I 208, D.I 307 serta alat 

tulis seperti pensil, pena atau ballpoit tahan air, penggaris dan penghapus. 

  

C. Dasar Teori 

Tiap hak atas bidang tanah yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan harus dibukukan 

dan diberi nomor hak bagi setiap jenis hak. Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf 

dan Hak Milik Satuan Rumah Susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah 

(D.I 205) berdasarkan alat bukti (sebagaimana diatur pasal 23 dan 24 PP No. 24 tahun 

1997) dan berita acara pengesahan (D.I 202). Format D.I 205 sama dengan format D.I 206, 

sehingga tata cara pengisiannya sama, perbedaannya hanyalah pada pemanfaatannya yaitu 

D.I 205 disimpan sebagai arsip di Kantor Pertanahan, sedangkan D.I 206 diberikan kepada 

yang berhak (berupa sertipikat hak atas tanah) serta perbedaan dalam hal 

penandatangannya. 

Setelah hak tersebut didaftarkan pada buku tanah (dengan penanda tanganan buku 

tanah pada ruang g) baru dilanjutkan dengan pencatatan pada D.I 208. Daftar isian ini 

merupakan daftar induk adminsitrasi pendaftaran, karena digunakan untuk mencatat semua 
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perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang menyebabkan timbul ataupun hapusnya 

sesuatu hak atas tanah serta batalnya sertipikat. 

Baru setelah diterbitkannya sertipikat (dengan penanda tanganan buku tanah ruang h), 

dilanjutkan dengan pencatatannya pada D.I 307.   

 

D. Prosedur dan Tata Cara Pengisian Daftar Isian 

1. Daftar Hak Atas Tanah (D.I 312), Lampiran VI.1  

Daftar hak atas tanah berupa daftar isian 312 berfungsi sebagai daftar hak tanah untuk 

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Tanah Wakaf yang ada pada masing-

masing desa atau kelurahan, kecuali daftar Hak Guna Usaha dibuat per-

Kabupaten/Kota. Daftar isian ini terdiri dari 8 (delapan) kolom yang pengisiannya 

sebagaimana di bawah ini: 

a. Kolom 1 berisi Nomor Identifikasi Bidang Tanah yang bersangkutan terdiri dari 13 

digit angka yaitu 8 digit angka merupakan kode wilayah: provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan, desa (masing-masing 2 digit)  dan 5 digit angka merupakan nomor 

bidang tanah); 

b. Kolom 2 sampai dengan kolom 4 merupakan kolom untuk mencatat jenis hak atas 

tanah yang didaftar pada desa/kelurahan setempat yaitu Hak Milik (ditulis M pada 

kolom 2), Hak Guna Bangunan (ditulis B pada kolom 3), Hak Pakai (ditulis P pada 

kolom 4) atau Tanah Wakaf (ditulis W pada kolom 5). 

c. Kolom 6 diisi dengan data yang bersumber dari surat ukur yaitu Nomor dan 

tanggal Surat Ukur serta luas bidang tanah hasil pengukuran. 

d. Kolom 7, diisi dengan dasar penerbitan sertipikat, misalnya Berita acara 

pengesahan (D.I 202), Surat Keputusan Penetapan Hak, penegasan konversi, 

pengakuan hak, peralihan hak (jual beli, waris, hibah) dan sebagainya. 

e. Kolom 8, diisi dengan keterangan tambahan bila dianggap perlu.  

2. Buku Tanah (D.I  205), Lampiran VI.2 dan Sertipikat (D.I 206), Lampiran VI.3 

Buku tanah dan juga sertipikat terdiri dari 4 (empat) halaman, dengan perincian yaitu 

halaman pertama dan kedua digunakan untuk pendaftaran hak pertama kali sedangkan 

halaman ketiga dan keempat digunakan untuk mencatat perubahan data pendaftaran 
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tanah karena peralihan hak, pembebanan serta pencatatan-pencatatan lainnya. Daftar 

isian ini terdiri dari kolom-kolom yaitu: 

a. Halaman Pertama (halaman muka) 

Halaman pertama buku tanah dan halaman pertama sertipikat pada hakekatnya 

sama, yang berbeda hanya judulnya saja yaitu untuk D.I 205 ditulis BUKU 

TANAH  dan untuk D.I 206 (salinan buku tanah) ditulis SERTIPIKAT. Untuk itu 

pengisiannya adalah sama, sebagaimana uraian berikut. 

1) Ruang jenis dan nomor hak 

Untuk mengisian ruang ini, datanya diambil dari D.I 312 (bahasan di atas);  

- Hak : diisi dengan jenis haknya, misalnya Hak Milik; 

- No  : diisi dengan nomor haknya, misalnya : No. 123.  Nomor hak dimaksud 

diperoleh setelah pembukuan hak atas tanah (pendaftarannya) pada daftar  

isian 312. 

2) Letak tanah  

Ruang ini berisi uraian letak tanah yang didaftarkan yaitu: 

- Provinsi, diisi nama provinsi letak tanah, misalnya Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

- Kabupaten, diisi nama kabupaten letak tanah, misalnya Kabupaten Sleman; 

- Kecamatan, diisi nama kecamatan letak tanah, misalnya Kecamatan 

Gamping; 

- Desa/Kelurahan, diisi nama desa/kelurahan letak tanah, misalnya Desa 

Banyuraden. 

3) Di bawah ruang tulisan Kantor Pertanahan (kiri bawah), diisi nama Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota pada wilayah yang bersangkutan, misalnya Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman. 

4) Daftar isian 208, diisi dengan nomor dan tahun D.I 208, misalnya Nomor 

123/2008; Pencatatan pada daftar isian ini dilakukan setelah penandatangan 

sertipikat oleh pejabat yang berwenang. 
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5) Daftar isian 307, diisi nomor dan tahun D.I 307, misalnya No. 321/2008; 

Pencatatan pada daftar isian ini dilakukan setelah penandatangan sertipikat oleh 

pejabat yang berwenang. 

6) Kotak-kotak pada pojok kanan bawah diisi dengan nomor buku tanah. Nomor 

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

yaitu: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing 

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

Masing-masing kode dipisahkan dengan tanda titik. 

Misalnya : 

1 3 . 0 4 . 0 7 . 0 5 . 1 . 0 1 2 3 4 

 Keterangan : 

13       adalah nomor kode wilayah Provinsi DIY; 

04       adalah nomor kode wilayah Kabupaten Sleman; 

07       adalah nomor kode wilayah Kecamatan Gamping; 

05       adalah nomor kode wilayah Desa Banyuraden; 

   1      adalah nomor kode jenis hak milik; 

   00123     adalah nomor hak milik yang bersangkutan. 

b.  Halaman kedua  

Halaman kedua buku tanah (D.I 205) dan sertipikat (D.I 206) pada hakekatnya 

sama, yang berbeda hanya kolom g dan kolom h. Halaman kedua (halaman 

pendaftaran pertama) buku tanah dan sertipikat terdiri dari 9 kolom atau ruang 

(ruang a sampai dengan ruang i), dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Ruang a): diisi dengan  jenis hak (ditulis dengan huruf kapital), nomor hak (5 

digit), desa/ kelurahan letak tanah dan  tanggal berakhirnya hak.  

a) Hak, misalnya : HAK MILIK 

b) No, misalnya : 00123 

c) Desa, misalnya : Desa Banyuraden 

d) Tanggal berakhirnya hak, diisi tanda sekup (-) karena hak milik tidak ada 

jangka waktunya. 

2) Ruang b), diisi NIB dan letak tanah 
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e) NIB : diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah, sebanyak 13 digit yaitu: 

dimulai dengan 2 digit kode provinsi, 2 digit kode kabupaten, 2 digit kode 

kecamatan, 2 digit kode desa dan 5 digit terakhir adalah nomor bidang tanah. 

Masing-masing kode wilayah dipisahkan dengan tanda titik.  

Misalnya : 13.04.07.05.00150 artinya: 

13       adalah nomor kode Provinsi DIY; 

04       adalah nomor kode Kabupaten Sleman; 

07       adalah nomor kode Kecamatan Gamping; 

05       adalah nomor kode Desa Banyuraden; 

00150 adalah nomor bidang tanah. 

f) Letak Tanah:  

Jika persil berupa tanah pertanian diisi nama blok daerah (lingkungan) 

setempat, misalnya Blok Tinggen (lihat D.I 201 halaman 1).  

Sedangkan jika persil berupa tanah pekarangan (darat) diisi dengan:  

 nama RT/RW, misalnya RT. 01 / RW. 02 atau; 

 nama jalan dan nomor rumah, misalnya Jl. Titi Bumi No. 5 atau; 

 blok dan nomor rumah, misalnya Blok Kwarasan No. 555.   

Khusus untuk HGU, diisi dengan nama-nama persil dari perkebunan 

tersebut. 

3) Rung c) : Asal hak. 

Ruang ini terdiri dari 3 (tiga) alternatif. Pilih salah satu sesuai dengan asal hak 

yang didaftar dalam buku tanah. Pilihan 1 dan 2 dipakai untuk pendaftaran hak 

untuk pertama kalinya dalam buku tanah sedangkan pilihan ke-3 digunakan jika 

hak yang bersangkutan sudah pernah didaftar (sudah bersertipikat). 

a) Konversi, dipilih jika tanah yang didaftar berasal dari tanah bekas hak adat, 

dan ditulis nomor persil serta nomor C desanya. Misalnya: bekas milik adat 

P. 2, C. 714; 

b) Pemberian Hak, dipilih jika tanah yang didaftar berasal dari pemberian 

tanah negara; 
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c) Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan Bidang, dipilih jika tanah yang 

didaftar sudah bersertipikat kemudian dilakukan pemecahan atau 

pemisahan atau penggabungan dua atau lebih bidang tanah menjadi menjadi 

satu sertipikat. Tuliskan jenis dan nomor hak yang dipecah/dipisah/ 

digabungkan. 

Catatan : Alternatif atau nomor yang tidak dipilih dicoret. 

4) Ruang d): Dasar Pendaftaran 

Ruang ini diisi dengan identitas dokumen yang menjadi dasar pendaftaran hak 

dalam buku tanah. Pengisian ruang ini merupakan kelanjutan (disesuaikan 

dengan) pengisian alternatif pada ruang c) dimaksud di atas, yaitu : 

a) Jika berasal dari konversi, maka diisi dengan tanggal dan nomor Berita 

Acara Pengesahan Data Fisik dan data Yuridis (D.I 202). Misalnya : tgl. 07 

– 02 – 2006, Nomor : 111/Slm/2008; 

b) Jika berasal dari tanah negara, diisi dengan tanggal dan nomor surat 

penetapan (Surat Keputusan Pemberian Hak) dari pejabat yang berwenang 

serta besarnya uang pemasukan / uang administrasi yang harus dibayarkan. 

Misalnya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 17 – 02 – 2008, No. SK. 

222/HM/2008; 

c) Jika terhadap tanah yang sudah bersertipikat, diisi sesuai dengan tanggal 

permohonan: pemecahan atau pemisahan atau penggabungan yang 

bersangkutan (pilih salah satu alternatif). Apabila permohonan tersebut dari 

instansi/perusahaan dan sebagainya dicantumkan pula nomor surat 

permohonannya. 

5) Ruang e) : Surat Ukur 

Ruang ini berisi data yang diambil dari surat ukur yang sudah dibuat, yaitu: 

a) Tanggal, diisi dengan tanggal surat ukur tersebut dikeluarkan, misalnya 

tanggal  11- 02 – 2008; 

b) Nomor, diisi dengan nomor Surat Ukur (5 digit), nama desa/kelurahan letak 

tanah dan tahun pembuatan. Misalnya : 01010/Kauman/2008 
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c) Luas, ditulis dengan angka dan huruf dalam satuan meter persegi (m²), 

misalnya luas : 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi). 

6) Ruang f): Nama Pemegang Hak. 

a) Nama pemegang hak, ditulis dengan huruf kapital, secara lengkap dan tidak 

disingkat, sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen pada ruang 

d). Nama dimaksud ditulis nama terakhir pemegang hak, artinya jika yang 

bersangkutan mempunyai nama sebelumnya (misalnya dari penduduk/WNI 

keturunan Tionghoa), maka yang dicantukan adalah nama terakhirnya tanpa 

ditambahkan nama sebelumnya.   

Apabila pemegang hak seorang wanita yang bersuami, (misalnya Nyonya 

Paimin), maka penulisannya dengan mencantumkan nama kecil wanita 

dimaksud dan dilanjutkan dengan nama suami. Misalnya Sudarmi alias 

Paimin. Dalam pemberian nama tersebut perhatikan nama yang tercantum 

dalam daftar isian 201, ruang III.1 / V.1 atau Surat Keputusan Pemberian 

Hak atau akta PPAT.   

Dalam hal jumlah pemegang haknya banyak, penulisan namanya dapat 

dilanjutkan pada kolom sebab perubahan, dengan membubuhkan paraf pada 

halaman pendaftaran pertama dan juga pada halaman sebab perubahan. 

Contoh : 

 Untuk perorangan : RADEN DHARMO SUWITOYUDHO 

Tanggal : 02 – 02 – 2002 

 Untuk badan hukum : PT MAJEMUK RAYA  

Berkedudukan di Yogyakarta 

Akta pendirian Nomor : 002/2002 

Tanggal : 02 – 02 – 2002 

b) Di bawah nama dicantumkan tanggal lahir (sesuai dokumen identitas/ KTP) 

pemegang hak (ditulis dengan angka), jika pemegang hak perorangan, 

misalnya: 11-11-1988. Artinya yang bersangkutan lahir tangga 11 Nopember 

1988.  
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Sedangkan jika pemegang hak berupa badan hukum, yang dicantumkan 

tempat kedudukan, nomor dan tanggal akta pendirian badan hukum yang 

bersangkutan (tidak perlu mencantumkan nama notarisnya), lihat contoh di 

atas. 

7) Ruang g): Pembukuan  

Ruang ini diisi tempat dan tanggal pembukuan hak, yaitu tanggal pembukuan 

dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah (D.I 208), dan harus 

sama dengan tanggal penanda-tanganan buku tanah oleh Kepala Kantor 

Pertanahan dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik atau oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik. 

Catatan :  

 Dalam hal buku tanah untuk arsip, dilakukan penanda-tanganan oleh 

pejabat dimaksud di atas (tanpa stempel/cap garuda); 

 Sedangkan dalam hal buku tanah untuk lampiran sertipikat (D.I 206), 

kolom ini tidak perlu ditanda-tangani (cukup ditulis : “t t d” saja tanpa 

stempel/cap garuda).  

8) Ruang h): Penerbitan Sertipikat  

Ruang ini diisi dengan tempat dan tanggal penanda-tanganan sertipikat oleh 

pejabat yang berwenang dan harus sama dengan tanggal pembukuan biaya atau 

uang pemasukan ke kas negara (D.I 307). 

Catatan :  

 Dalam hal buku tanah untuk arsip, dilakukan penanda-tanganan oleh 

pejabat dimaksud di atas (tanpa stempel/cap garuda); 

 Sedangkan dalam hal buku tanah untuk lampiran sertipikat (D.I 206), 

kolom ini ditanda-tangani serta diberi stempel/cap garuda).  

9) Ruang i): Penunjuk   

Ruang ini merupakan kolom untuk menuliskan informasi penunjuk nomor 

daftar isian seperti: 

a) nomor D.I 208, D.I 30; 

b) nomor C desa; 
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atau catatan pembatasan-pembatasan sesuai pasal 68 (2) dan 90 (2) yaitu 

adanya catatan-catatan mengenai kurang lengkapnya atau ada sengketa maupun 

pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan haknya, penggunaan tanah 

seperti sempadan pantai sempadan sungai, kawasan lindung, dan sebagainya.    

c. Halaman ketiga  

Halaman ketiga buku tanah dan sertipikat merupakan kolom sebab perubahan. 

Ruang pada halaman ketiga ini dipakai untuk mencatat setiap perubahan (peralihan) 

hak yang terjadi setelah bidang tanah itu didaftarkan, sehingga untuk pendaftaran 

pertama kali kolom ini dikosongkan. Ruang ini terdiri dari 4 kolom yaitu: 

1) Kolom sebab perubahan, diisi dengan sebab perubahan sesuai dengan 

perbuatan hukumnya misalnya:  

a) Pewarisan, diisi dengan tanggal, nomor dan  nama pejabat yang 

mengeluarkan surat keterangan waris; 

b) Perbuatan hukum diisi dengan nomor, tanggal  akta PPAT, Nama PPAT 

serta wilayah kerja PPAT. 

2) Kolom tanggal pendaftaran, diisi dengan tanggal dan nomor pencatatan sebab 

perubahan sesuai tanggal dan nomor D.I 208 dan D.I 307.  

3) Kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya, diisi dengan nama yang 

berhak sesuai yang tertulis dalam Akta PPAT/Surat keterangan waris; Kolom 

ini diisi setelah mencoret nama pemilik tanah yang ada pada halaman 2 ruang f 

buku tanah (dan sertipikat). Pencoretan (tetapi masih dapat dibaca) dan 

dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi serta tanggal pencoretannya.  

4) Kolom tanda-tangan Kepala Kantor Pertanahan dan Cap Kantor/Garuda 

Buku tanah (arsip dan sertipikat) dalam kolom ini ditandatangani oleh Kepala 

Kantor Pertanahan dan diberi cap/stempel kantor (garuda);  

Catatan: Setelah selesai pencatatan satu pos, ditutup dengan garis penutup.    

3. Daftar Nama, Lampiran VI.4 

Daftar Nama (D.I 204) dibuat untuk mencatat semua pemegang hak atas tanah dan 

hak-hak atas tanah yang dipunyai seseorang dalam satu kabupaten/kota. Format daftar 

ini terdiri dari 8 kolom yaitu: 
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a. Kolom 1, diisi dengan nomor urut pencatatan pemilikan tanah seseorang; 

b. Kolom 2 sampai dengan 3, diisi keterangan hak atas tanah yaitu berturut-turut jenis 

hak, nomor hak serta tempat atau letak tanah yang dipunyai; 

c. Kolom 5, diisi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (13 digit); 

d. Kolom 6 dan 7 merupakan penjelasan penggunaan tanah, dengan pilihan tanah 

pertanian atau non-pertanian; 

e. Kolom 8, diisi luas tanah yang dimiliki sesuai surat ukur.  

Di bagian atas kolom terdapat huruf (abjad) mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z, 

berfungsi untuk membatu mempercepat mengetahui nama (depan) pemilik tanah. Beri 

lubang salah satu huruf abjad dimaksud yang sesuai dengan huruf depan nama pemilik 

tanah (kartu nama) tersebut. Misalnya nama pemilik tanah Sri Katiningtyas maka yang 

diberi lubang adalah huruf “S”.    

 

4. Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah, Lampiran VI.5  

Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah (D.I 208) merupakan daftar induk, 

untuk mencatat semua pekerjaan pendaftaran tanah yang sudah selesai dilakukan. 

Adapun beberapa ketentuan yang terkait dengan pengisian D.I 208 adalah: 

a. Untuk tiap-tiap kabupaten/kota hanya ada 1 (satu) D.I 208, dan pencatatan 

dilakukan setiap tahun (nomor urut setiap tahun).  

b. Daftar isian 208 terdiri dari 13 kolom (yang bentuknya sebagaimana lampiran 

VI.5), mulai dikerjakan pada awal tahun (1 Januari) dan ditutup pada akhir tahun 

(31 Desember).  

c. Setiap halaman yang dipakai diberi nomor dan diparaf oleh Kepala Seksi atau 

pejabat yang ditunjuk. 

d. Untuk satu halaman dapat diisi/dicatat beberapa nomor pendaftaran, pencatatan 

maupun penghapusan hak. 

e. Setiap akhir bulan, D.I 208 ini ditutup dengan dua garis panjang dan diparaf oleh 

Kepala Seksi atau pejabat yang ditunjuk. 

f. Setiap akhir tahun selain ditutup dengan dua garis panjang di bawahnya dituliskan: 
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Daftar Isian 208 Tahun ……… 

Kabupaten/Kota …………….. 

Dikerjakan dari nomor : 1 s/d ……….. 

Mengetahui : 

Kapala Kantor Pertanahan    Kepala Seksi ……….. 

Kabupaten/Kota …………. 

 

   (………………….……)     (………..……………) 

 

   g. Tata cara pengisian kolom-kolom pada D.I 208 adalah: 

1) Kolom 1 (nomor urut), dipakai hanya untuk mencatat 1 (satu) catatan 

perbuatan atau peristiwa hukum. 

2) Kolom 2 (Nomor dan jenis hak), diisi nomor hak serta jenis hak yang 

bersangkutan. Jenis hak yang dituliskan adalah singkatannya, misalnya M67. 

3) Kolom 3 dan 4 diisi dengan nama desa/kelurahan dan nama kecamatan letak 

tanahnya. 

4) Kolom 5, diisi nama lengkap yang melepaskan hak atau pemberi tanggungan 

(dalam hak tanggungan). 

5) Kolom 6, diisi tanggal pencatatan hak (tanda tangan) pada buku tanah. 

6) Kolom 7, diisi nama lengkap yang menerima hak   

7) Kolom 8, diisi sifat peralihan hak, misalnya jual beli, pewarisan, dll. 

8) Kolom 9, diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah (13 digit). 

9) Kolom 10 dan 11, diisi dengan tanggal dan nomor surat ukur. 

10) Kolom 12, diisi dengan nomor seri blanko sertipikat yang digunakan. 

11) Kolom 13, diisi dengan nomor dan tahun permohonan dicatat pada daftar 

isian 301. 

 

5.  Daftar Penghasilan Negara, Lampiran VI.6  

Daftar isian 307 ini dinamakan daftar penghasilan negara, dipergunakan untuk 

mencatat semua penghasilan yang diterima Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang 

harus disetor ke Kas Negara. Daftar isian ini dikerjakan setiap hari kerja dan setelah 

ditutup setiap akhir bulan uangnya disetor ke Kas Negara.  
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Penutupan D.I 307 yang dilakukan pada setiap akhir bulan, dengan menuliskan 

jumlah penghasilan yang disetor ke Kas Negara, misalnya: 

 

Daftar penghasilan bulan ……………………….. 

Sebesar Rp. …………. (………………………………………………) 

Disetor ke Kas Negara pada tanggal ……………………….. 

 

Mengetahui : 

Kepala Kantor Pertanahan Bendahara Khusus, 

Kabupaten/Kota …………. 

 

(……………………….….)    (…………………….)    

 

Berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah ditentukan besarnya biaya-

biaya berbagai jenis pelayanan pertanahan khususnya pelayanan pendaftaran tanah. 

Besarnya biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah atau Panitia A ditetapkan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan luas tanah serta kondisi wilayah 

masing-masing, sedangkan besar biya pendaftaran hak per bidang tanah bersifat tetap. 

Berdasarkan Pasal 17 PP dimaksud (lihat lampiran PP), tarif pelayanan  pendaftaran  

tanah untuk  pertama  kali dikenakan tarif yaitu: 

a) sebesar Rp. 50.000 untuk pendaftaran: Penegasan Konversi; b) Pengakuan Hak; c) 

Keputusan Pemberian Hak  untuk perorangan; d) Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang bersubsidi. 

b) sebesar Rp. 100.000, untuk pendaftaran: a) Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

untuk Badan Hukum dan  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang Non Subsidi 

Adapun tata cara pengisian kolom-kolom daftar isian 312  adalah: 

a. Kolom 1, diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan setiap pekerjaan dalam 

satu tahun anggaran.   
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b. Kolom 2, diisi tanggal selesai pekerjaan dan ditanda-tanganinya SU oleh Kepala 

Seksi Survai, Pengukuran dan Pemetaan, atau buku tanah oleh Kepala Kantor 

Pertanahan setempat. 

c. Kolom 3, diisi jenis permohonannya, misalnya pengukuran atau konversi atau 

pendaftaran peralihan hak, dan sebagainya.    

d. Kolom 4, diisi dengan nomor dan jenis hak (lihat sertipikat); 

e. Kolom 5 dan 6, (hanya diisi dalam rangka permohonan SKPT atau SKPT untuk 

keperluan lelang).  

f. Kolom 7, diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah (13 digit). 

g. Kolom 8, diisi dengan nama lengkap pemohon (jika sebagai kuasanya, sebutkan 

selaku kuasa dari siapa serta alamatnya. 

h. Kolom 9, diisi dengan nomor dan tahun permohonan tersebut didaftar pada D.I 305 

(buku panjar).  

i. Kolom 10, diisi besarnya biaya yang diterima (lihat D.I 305). 

j. Kolom 11, diisi keterangan tambahan bila dianggap perlu. 

 


